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 7 : 0 : امن "1 كن اخ نإ بوم :... ناك اكولخ) دارسين

 5 ؛ ٠ 2 “ا 21 هحا 9 ةياح مهم حبر 7 وس 0

 ا 0 0 ابضابَه ضاافو 1 0١

 : وتس ” ؛ولقلا ملح نم تّيملل “بسن كود 2ك
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 م "لك تلا دولا هكا د 00 2ك
 ىاناذ/ةرد از بلاو بجاول اد روعن جورخمل ل يشكي ا نيسلا نول سءرلا بسحت' | ١ : اكل جمالا فوحتطل_صت
 | الا د فارن امسلبالو هديب رسمت مل علب سب الذ لاملاو د لعمحم
 اوءد يلع رقول هد ١ منجد وربلشب مهول رقم دكا ذالك اكس هل ثا
 22 ظ 1 يلا ديف يحك يملا لاك دثعلاه هلل اين, دوعسسنب نع طار: الختم ا

 م كبوشال هرج داير هلئأب د ل ب ل17 ولا ْ
 ظ لأ نعل ورطملا ضل ميد لو ىرحا 1 شاب نال طع ! "٠ , ىانئمر غلا دام ابل ب نيت داهشل ازخزل نيالا وتشيل هللا مشيدا / ماقول وخرل ير انينحان انبود تملا نب نيرا لزب يزن ١ لورا ايحالا مالك ريخو ل ماد ملا ٌة ص عمدا ,احارلغ يبو الب كة لاقاذ قنا دالازم هرعنو د دمايئحاب يزن ١اّّب مل سالاب' اوال وسر ىعكبدرل

 . انوا لمرور ءادضا عوده اع ش
 008 1 عرل )ايلا طانغساب

 زعاهولسو تاوئيشلازع اجومطخدم, ظن ااووصتل رسثم اذ وخال سرا كولسل | 00 , مشت داجعلاو اعلا امهر امري مزطاجب رشا ل ان 5 وطب زمرعو بولا صارم انمولو سائلا بحر نصا شن هلل اي اذا لاقر احا ةرعف اك يس الا نصوم اسوان ارو راعابسدلا كمت هوكس هلذا كثهربع هئاإإ عب ننال ةراشالاب إس معلن الس ؤعسلا هزاشا لمع ةكراشملالو ةراشا لت وسيإف وصوم 0 هيقرماذلا فرات اموال مب فراك لع رن ابل نم اوكسم ثرحا هند وكايندؤد # اههرملار اكن رَّملمع ةعرب ثرحا هن ”نن دئرمل اراشبب اما هنا | لاعن مايد! رَّصع 1 مالا ةنصوالد ورش كا خافي دوا نيد مب لما ضل شىس [للاويشبب ىا جل ايلا راشيدا هداممودش امو, الخاؤدس يسكب از ءلا مؤوها بسخ
 لا حا :سالا كبلطو ةرص ظلام 'يعطلان نعربسوع 000 !دايئلالع
 قلنا لعلوبتلا# ذؤل د فرعا ؛ ان شم نناصلخط ترجوز امناراهألا

 دا را و 00 مل يلغل را
 0 وردل ان ةنايح يب عواد عازب تباَصاف

 2 يوت ينل نها هدا ةّيرحلا ةوهيشلا
 طاح رغاون لاك يروج اديدلا دوت نيزسيود يدون عيافن هللاوتعر عر يزول ايلدالا هنيزاقمملا لله ثبدش انا ىلا و اًيالاك
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 1 تسع بعل نيو لمحل رمل ةيطلالا ناماد هوبغ بنكي بزايروماسين ديرام :

 ”رحاؤمدال نا دو هغعنصو قيراط نم هيلا هن هللا ىر رن وهذ ١ نعو مفعم

 اورو شاع ود الاكلاقو اذعنملا قيهذأ هدرا روسى نيدو مول
 ْ ا يرن تعيد رع عملا قو انجب امرمث 3 رامي امساراحلا ل سس ىنإنباطعومس
 1 2 ””' ارحل !ظفاحلام ل ا ا الا

 1 0 كلأثو ونرش نر وبزملاظشللاب اجلا ربطلا هاورو تبر دل ء رم
 ا 6 وزنا ؤيعطوهو يصح زبر حلا دبعربسومشبعلا "
 1 يمر أويل لاعا> الويب تااوعبب ثاداراا ذادشل ىلاوعدب ءومأ بسحب 0

 | 0020200 0“ دوو باغارفرالاوب سا تحرشرل هداه اذ ل ارئلطد اد
 ا تبان وزعملاوعسن ىدذ زد نم تساسلا نع بهنبر ارلاارعس مومن ىلاغنهَّللا 5

 ا 1 ضم اهر ءلاحر يطل دا يمويق راي دنأزبت روب ااييرعرج : درع لل 0

 ةءانكمنانلنفلا ةدناقل ووقف ةدسنل ارد نق مند طنط افك ياللا ا ا

 مايل وك جراق ثيحوترجنبركد ريجشؤمت بيصلا ماودي م الصيد *
 ظ لش الت افك ممل ام :,حال ب ازئحل ا زعاهسشل تن (اطدائلا ةلنائلا ىلاكو هيب 1

 ١ ايست باطل راع عما افا دانو انو داينج نعال انك ن اان
 "1 2.( ا كيب صم اف ئبصعم لمن نت بحرضق نبا ردع عاش ناودب زمام ا هللايلا هوماذ
 0 ةيسعدايعهرارصاام اوربا لانة نع ذر انك ل قره لاننا :ذنال هر انك هئرحلا
 0| + را ادعو ا ”نائاوررف نع ؤهلاله د تعفا ولو نر
 وع ناب سو وملَعهَللا لص لا هد عربطا يزل ا وعدل انقلع نتن

1 1 

 1 ل اقاوم ١ صه لوسر ناذكز نب. عسش تاوريحرم» الكاسر

 هاور ميتيهلا لاذ رنانكلهاككذ انكر ارداناانلقف توكدو اهب نوكي نتن نمت تول

 0 اطرح ارا ايلا ا
 . امااى رح ١ كبر ول وهوه 3
 ظ : لضعف م ا كلر رك ويلا ح جدلا انت هيك اما“ ا

 ا مويدابعلالاعاامب ثز د ظل ن تازنملا ١ نك انا ةملتش امن لوا نم

 0 'نمماونن اهعنرلاهقئاو هيدر سلو هلا يهل الاعل الداتا :
 ذا 4 اهئارؤول ودل وفل اظناذكوز اعالارد سلع ف دزودوش 2

 هاسسسم .. باستحالا يلبولا لات لاغت هكل ارتعد ا جثلسملا دل طولت
 ادوطدع» لسه فب ا سلا اا فرح نمدسم ملغ ةوصنرح الادزحرلا نذر 7 0

 مزعل نازل منان ارازبلا يفعب ئحيشهلالاث ل انهن ل ينل

 يادعركلاو اعرلا يك كحل بح ن هورهامل ف نسل ابلازدإ ىلا وعيب س املا
 ماعلازهاؤف شرحوال د يصصإ سو ميلعدللا ل صةلل "لو سر مع اريملش
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 عصاونلاو انبارصع ئيزموم اارعك ١ 5 1 |سورب متل ردو مام اهساد ا ْش ظ اهلل لٍرئاصر صب فوصل اسال وعملا اذ اوراظفاسوبل ريكا نماطاوب | ا 2 7 : د ارا عمابلا هرحخلسمم عدرتعم لاذ هنلا ضد | ا او | ء.لام نيوشا نعول حي ذالاوررنعن لاذ ذب دوم ال اصحلاو دي دول ال اعدالا شيخ نسر لع ا كاسالاو مي اشناو 0 منوب نسبسلا هيل | ' نعوزلملذب الوررضزولكأل يذلا مد 0 ملح اولا 0 س 1 م
 3 يدالارسعنبريك تشرح بهز مربكلل اذ اهييحاص رعبا ؟؛ ىلاص بسب | ا . ظ ظ ”الشنألا هزه لد ناد ارملاو هشبل بليل لا عا شعب انعب ونا لعؤمسيبلا دجرك | ١ ْ ظ رز ةكجربحب راقدرتعلا ]ذم ويتحمل هوك وا ي ارامخحلا بوكذد | ا

 نعرز نعيرمل اهكلا ربح س افلا نعرم نيرو نعرسا درمنب اع نع ا ظ
 ١ نيب ان ند ااجحتباو © ١ ىراحاردرو ند ايدي دوك نكك مح ه دانس ا د امصالا لاف ةكراضنالا | ظ اير اك زيردزب براز ور احنيدد در ىب دارهم نعؤتر راح بر قبا ىحبن جودرطومإ هردسسو ع رععإل :ناؤ ةاله ثداوحلاو تاهل |  يهيلزع "يا دبونب لحد اكسالا لعاب نان ندا الط عاودب ظ ناو امم سيب ةج ولا"د زل ىدا ناتج نمشاوع يلا ودار : ظ .ش 0 0 و ةفرزنلا وجو يعط | م | . ىرحل سأقلا هيف رمزا جوشو فاعلا ددالا و عطبد ب ركبت اكريحا لأَن الق نمو ”٠ ئهزلا هدرواا هع ا كلل اربح اتلاوربل بن ١ :كلاركيابرلا ه١ وروذنلااًميويردوب اجرعردر نعز بث داعين رس كا ذك جيد نع ١ ماع حا نعاصببا زر و دولا ١ زرع نم مساقلا ارا 0 وقيم الف والسم ْ ١ سدر ' نب لجر اجرح عملو ه اورو مشد اوب ١لاتردع ندا ”هردرحد ١ ١نهالمع

 دي نكرشلا ا نّتم مالسالالهاةمذ كام رمزلا كرم | ا

 ْ 00 :١
 1 ب تيري رفا دوبي حاليا اولعما يمال اد : دوأ ديب ادا ررتالزمر سودا قمتي كلتا نمر :مالاج ول يالا ملا عينسراظدلصل لاربع نيارنر جت عبط الا سخر ىلا مد قطن اك يئلارسسد ام ايست | ”افيكااصز قرم ليد مالس الاودي : هلا تنايراصامان ظ ا 0

 مدس بح سعيدي نست نس مخ



 دال نملك دوارووشسل دا ودولاب 0

7 

 ّ اي نيود ءابيق اقلب هر اممحا ةرعو أاكمض 2و ,كقراحلا ساو
 عاطل فكن اذ ربط ابا دراما !زناق نوهت نابزكالا ميانصتبو ةرشب ١

 1 رماني ذيج لشي اه نعد هيث اردنا دراي دارلاث هاا
 مول ص سف هردسي ع مد ىلا اقائب
 فالفمل "ب طاف داو هلا كو ؤلملثلاو 8 كوني حاسما م اعمل 00 ا

 ط اقمموقد 0 - ليقع ١
 ' ها حم ا ازجلاعب ا

 ا ىلس ينير ةىطع ةبترمد اميجاذالاد لذ لاجئا املابا اوحدر و ْ
 | معورل وانت مايدلا رامدود بوجوو ندرلاولا مرح ةجيوشلا يشير كو |
 أ (هوزهردعم امث هكا ىضرش درسا كورن اوسلازبخ هويصاش ام اضرم
 ا لداقتاذ اذ بورنمو بجاو ملسوولامت هلل ارمالع زوما دز ملافف بجب بج ا

 ١ ىلاعت هللاومريز اولا مأمال لاق بشن عن أس عم جاب جريس ارب 1
 1 اناسحا ايلا ثاّسحالاو نفرل اولا بعرن العالعلا د 7

 ل وع رتقيومغا 1

 | مم رمال ث العالي الا كل حك وصولا لإ حبر عش صول يملا مخانا
 ا ارهالّسرمئسحلا نع موس مكعب 5

 ا رولا دازهرشط وهذ وصو يوصل : اه دارم ناب محلا مرضا
 ا عالتسرمن وكب الد امدعيلف! هر دلعي نسما هل ١

  ىناكار اكول ”وارتنلا بنك وب :ةةذطم كر ارل رعد يا اقرب نيرل اول 2 ١
 ١ مل

 ظ را[ لعب لازم از كب عاوطل كتر تس نالوا اروثلا نما
 3 تال ةشيعل نسكب قزرلا سمن يم اىاثبزلكاو ' ٍ

 0 رطروشب اعرطاو تسيفمبو حامي غو نمار افطلا باج ةذ اهيل وك ايحسركلا |
 | هليباكدعوفونمربال شاف لالا مبحاربع يا ملال اشافلا قش رنار او
 اا مث اق نأ اضف م هلخو لوز عملو رلوثد |

 | هلال يذلا ةيزالااماو ين نكع يذلاوهاذعت اورج ا حوللاواةكيالملا |

 1 العلا ملسلاو دلل راع ثيلسرلاو ب اين الوظيف
 ظ , فيطرد# دابر بلج د لد مذ اوبلعام هوفماناةرحالا ينط تب السل +٠ اى
 ظ ادوشل العركذ ام, نويوصوملا 1 ىللو ةرخالا ذ نيزئيظع ينل م 1 يملمالعا صو

 || معان ةضرب العا عنج د) دق هلا لك ل ارغب 0

 ظ وسو ذليرتمز



 يصر >0( ناقد تلج بن زباو سوما ايدج خنت نا مولهلإ )يس . 01 ل ظ

 ١ ؛ حرستا ب مول صئاخوكوبلا متعهلاعت 7 000 7
 | و .ةريسقملا ممح| سب فعبب ا هوب ولطب وعول
 قلن يلع شعيمدد 0 ورود هرقل حو مالكلا تيط كا دا اهناونو مالا مص 53 ءائدسف عشت وب نئواهاباد

 كب فاهعصالا : ا ا او
 م عطصو ردعرل اى هللا يطرب رع إ نع اوهالكر ش زينوثلا لان انكا

5 7 

 واول ؟قن يب اوسؤ ينم نع وب يشكك هن ايدك اهيماوويإ 0 ١
 2 اولا نيوب الكيبل خذ ث اهمال مشد امابالاددارا
 ظ 2 ناحتافمأال !!لاونص ما“ لسانا البر عاوطعوةنارت تدر اكوا

 ظ يم ناكر ذاك بناجهلا لابحرانع كي الحلا حقاش ومش كا :
 اريتريا 5 ا هام تلات وست جوهو هر وامحم نب ددؤبإ 0ايامج ينبع |
 0 ا رااحر ييشيشلا لاف هوس ه دانس و مدزنملالاناىنعإإمت هللاوع ١ الازد مارا نجر ةريع جوز يدل لانا زال انفو مة صول مش
 9 < وطور ا صج يزوج فل خلا دو يا ١ دشتي كوس ظ | تم نيرفكتملا نما رحال فلاو بومس بغزو ا اىبلمأ ١ يعور ىصلا ١
 ل ندا نغاومغو ثواب جحربناولعتلاوموص انود باجر
 دوو خو بسشب ىلا ذعر لاق لم ايوه موب بوك صوخل) 75 4 نلف وراريطعاو شبك ريلارذقعاو هبطت يبل: ومو لاجرل انئع

00 

 ا ' ندع زحرنذ نازمملا 5 درواورلت ١١ هاش : مف لولاه يللا 00 رد دبي ِع عوزصوم كز يل يوان ودعوات هللا اجزعريبزلا هه نعام هع اذرلا"خبيبشاف ا يالا دوادنب داع |
 اكمترع زاطاب تحب امال هىرعنب لاف لتد أىرلا زبك ْ

 كرم ودبا .- طيشتست 1 ام لاوسبح سوو ا سال و : يدرب كو يبلا صو دوي لا ردس هكرملا )صاو بغا ارث لاق ةرضدلب لل, ائلعلار زوي اميركا مدع فاطم وز سد لكاياقس >4 +02 ذا لقللا نمو يكرنوف ت0 مب ثربلا جن دورات عادلا ا ضدؤ زير ملأ“ يزلاواقو متن اييعوده رسول عينا رم. دل روم عقد ورصد ظ رمد ةدانزو هو لبن هاردي سطل ل5 قيل و هرم روصولا.و ا ٠ يضرب يروم نبق مج ةدان وم افلا لا



 اق اركض نملعدروبدو وللا اول ولا اطر جيحرشلا وصولا كب | ٠
 مماعال ينك همر: فانر الامور ييجتو اططلا 5:13 ْ 8
 زيطال 0 ك درمخ]بل دور انعالعلرب الوحم ال0

 لبق دوطولام ةكرةلروشلا يشار قلاق هتعمل امت دلا نمر نا ا |
 1 2 حا ذازلولا عيدصر هاظو ورك اكرر بلَعمللا ثكلص ولا تركنا

 . وضد

 ظ رايتس سنصل اكمل فيولا ا

 .ناييأ 3 ا ا -- ١
 -_ مل اايوولا١ . ٠ 8 ٠ ةراطعسائملا ١ ا

8 

! 01 

 والرب قاما تشر زويل كو ربحا توشل مد_ييس يش تيل الاول كثر وش

 كلنماوبللا منيضيفي انعام كارم دايمن لاَ هر رات ٍ

 -+ع وول

 ميدو تار امس وسيع ة دأب 0 9

 .ايلاخف ءاعاعربلا بيرق رشا جارظلا ربع ارح ف اب ال اذه ويس
 داوملال نال ةالمصلا تبق | ذا د وطول ابا ”ررما اسال انفدوطود كين انالا

 هديعنال ريزقل لقوا داوم ارهعتهب حلوب و الضيمألاو لع ةرؤتلا# :
 قرأ ةرسبمب د مت كا وىمضموعدو عيبرلا نيوسبف ثمرحتسالا

 ' ىع قاوملا اهذال امزح -م نمو يلا لاسرا هيك رسب و عضْعنو

 3 نسح لارج عع د ان ف
  0بشل ٠

 2 0 اطل
 زاهر ويش :نا تعب ئايم“لرحلا أ زل ةوبنر أنا اميؤاك( ددولبللا ا!هرهابورأ .

 ا هللا دفطمملا نكمل بنما هذه لم ايد اع سانلاو لاق مثلما
 ةار ماذا ياولابا زهد جرفتاومويزءامنعل ابدا حبب ؤسوءلالعرا ْ ْ ٠

 مي ادد دلا يا نبا ورلار رس | ٠
انئللر دبى قوونمح يار نب روش وف

 00 اذها حمل 

ع جس بط ارمو ا ةيوول نعم 2 71
 ملداداهلخ دل نموج)كنالاو باذ

 01 دق !ييعر قد ررصلا_. م نع دارفالا يطترقاعلازن :ان شب 2
 مربع 8

 ا :

ب بالالم زلات 3
 اوال !' خافت ب داوم اءانسلا

 تثرلاو دررؤل

 ١ الس روخدل ماهل جاع يز ا

 ”ل مخ نمت ضال ل ممل نمد

 ا
 ا
ْ 

 كهمضحديلا م

 هع دعا“ 20-0 46 ةسع>

 2 ا -

 كم ديا ل حل د

 هي
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 هنودتع مل اف ممالاوجح عيم ما ماك رونلاب ةويعبلا وادي ةيرركلا رجل ١ . ىف ليللا ةلظ با اميوكم :لظ عمجماللا ظفوالطلا طولا ىةعامجل ةماقا . ظ
 ان م 2 فبداحالا ملا ا . هرعشو بنا ثتبال كبرحي رول زب لاو يزن و ىزرنا د اجزم و اطر لع“ ظ لاثدئرعا لا رعس نب هس نعونيللا دئعبملا ُّف كير ونفي داحا تملا ازعؤو : ردع نامتألا فدان ديالا فوج الل اوربا :ىدل فاسو دسسشب رح عمناثب الل نعل نعن ازيلاو لات دنباثوغ تباثوصق دول عب ظل مالك لاق انبلا تبث نبا نع د الس نب دوا دنع 10011 ١ تكيورلعال ول هكذا يضر سا نع دكح ه يزن تاوث ءلاجر ئر زنلالان ١ يييرطيزمرتلا لاق بيصخلا» 3, هرب نع ةالصلا ايصال ثد د ايفر كبل يخلو قي رصلاو حرسنلا عساك ث لاب ةيلاخلا نناشسلا 4 ثلا . يقوؤطرللا هز لاكرغا ورمل نتا تاز ١هينف انرودان انلرعاأب ر )وة وهزينمولا : " راصقإ :المايملاموسب هر روت يسطلا لا ةدانرردان ابر ثول د ْ 2 انلرون برش امر حرجا لفل قفانمو أ ئمومئم نين داهشل ادطملت 2 0 020 لا رسبت وم ثدازاذ 72 .احلاوهيشم ون عم هركذ باش هلذ عيش كيزلاوا رتنوم ةدابز +! ىلكتس ليلا واط سمن اكمحا صم ولع 2 امذ اكناوإاطلا تن عامجلا ل: اش امل ثوينعملا ارورلاوعنو رمارقل ينم اهطسرونم اوزوج ةعاطلاياذيللا ةلظ وخلا دز ةضزالع تشم اوساق الروح ثمل انملادارملاواطارصلا لع يالما لالا عود رلاعارد بروما
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 لوقو تندر برطلع نط ع مثلا سسلومنم بسللابةاعا لاو انا ثلسراىلا تلعب -
 نيوبصالا إن اية ونصودع !مياعاةعاّسلا تثح لاب الذ ذاونعلا ريض حارا امثبلا

 اقبل دن كه ارغب ىلبل هن اواكيلسزب هلهز لاصت ال مو عض اب علا 5و ةلباتشلا
 اال اةطسولاو اباجسلا برثك را نسا ام جرش يد ١ زو يراحا حبصا

 ماين لصتم هنن نا ددرت يضلاتوذزالا حدالاوضملاواذ وطلاؤ ا مزج ينجتلشو
 فد !هالعمرطائدالاقويطسولاو بالا نيل ضئال طولحا نيد نع ماصنب ذل لعاشل 9
 وخال لعن وب الارحارصد لصد بسنت عكا مايئرع متن مرت بش
 و هال نين اص نمب عبص !رلل نش ول امنت مدرس ينال هن ابر امشاه شو
 مطل لاذ حتتسسدلا لعاّسلا تبوثالا ل نردنشا انجب رامز ذنعة ياكم
 'غؤداانهد داس ن الت اًحلانم باطل لوس اسولف ئيوازه نبب ةائانمال

 لضرب الو عصا طول وب سسلا نيب وسل اكي رمال نير نخل
 ١ىنامرللالافو حب اذن اهيطازس ناواعجإ ,ركررزب ها ايس حلت هديب اهنقد 0

 مرلدسال اهبرتإاع ال لع املا لعهرسعٌه كلانا نيبو) نه نيب ةضراعمال ظ
 امل 2 طر كلام نبرشا نع هنن في ح انبع امس تندد 1 '
 نناونوهو مىملا لاق امهربعو ةردربور اهنرع ب املا يفد كي ا -

 هيلا مح ائعبلا ناب لوتع ايزل ورصتل# مامالا الا ةاكسادلا ىلا كشف“ ا
 سانلالا ذ ةرعملا صداع ليقو هوتخر ثراونكبإعمالسإلا 2 :

 | ل ناث هوضو وعلا .ةفءعابنا خلو ودعا ذاريلع بخيل يعل نكد ْ
 || مل نان يوقع نيدلابشرقيلافيلاوببجسجمل نان لذاك رمل اف لاو جشم
 قلك الكي ا يدعو يانا وبس بدل نافل عنبؤلا رش : 00

 ظ قوس ازوعو طك 0 اهفإ نمو ذل قرض ادم
 اللا يلا كشعب نل ايجض رك 00

 ظ ظ همس لا سرممذ ايف 1 ١ 206 ايناس اوس مالسالا 5 0 درماو 34

 ظ مالوم ارحم دول ان ئعت اعبلططلاف للي رصصمت ول ىلإ اوصالاهاربلعم

ْ 

ْ 

 :ةب الطاير درعك ابوك ' وف ثويني اكمز اقبطوي خلوا امدايخب ن ووك هروح عب ْ

 دودرتسر منان ارثالا ثم نُمز لكزها نولاذ ذابت لل جزلا نشل قمم داكن هذه

 | بالمال لمي بداراو ثقب طباع حو رحنو مز و اوحاو 0
 1 0 1 3 8 00 أ

 رق نرسل اع ضعل يف ببنلا انلاذم ينجو يالا نر دراعلا فرم ظرثحبافاي
 0 انرصضدالاز ان اكمب مل اخر 0

 010 7 ةرد دعو انعام ولع هللا" يصيشلا جوص 35
 ا

 دولا لا ظنا احا هز اجالدب يس نار اياك جمان ظ
 0 ؛ةجنسلا مول لازما سام اسود يودا كأن انكار
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 ا ٠ صوب لام ميفوذ زل . 1110111 :
 |( ىببل ءدعلاغ ٌطاكك جوج واسر قلد خرطلابأ 'بعرلاب ثيرضدو |١
 1 يدل ابر دظلا نمرة عاشنب امووعلب ب بعرلالوصحدّرجن ةتصوصخ اب دارملا ا

 ظ جذامدار هربخو ىرشخمولا لان شئرالا نيازي اذس تلاع انانا ابو |
 0و الرلا سس تام حدوطن ”نذ لكجلاطل ان الَوُصِسِفَو يرسكن رازحنسولم ع ١

 ْ كعمل تنئبلا بازار ررصو طرارلا سخر رول زي | ذ صو دو امهار دل اوصف دون لع ١
 تسل كدب ف ضئادلا لومي نبل تس .هكامانن امنا علا اسرل ابل اثم ||

 اا يئسالار امعابار اجرا يءبعح هائل حلن كريمي البفتلا ةياورخد

 هلناليعما ل وسر هزني خط !ىدر ةريرصاو اذا ذ ةردرصوا نع زا
 عام وجرحى 'اهيودسحلارل او ل

 يب عجز عبمجرزل نب لاقل طاب نب دكئعال إلا نيد ةييدرشلا يال مسا الجبل لاب لع
 00 !ن 2 ببلحو مو يمس ءىيمسامو 0 0 1
 ظ زرلاون هدأ محب اعناذللا اعوذ !ييرفا مدل الحلا مر ريا

 ثابا ا نارعالاو ماعدالاة روسو نيلرشلا طع دج
 | ٠ حا كاملا ع زملم _ نوبل يارد, ةبعرتو ل 2 ثورتعو ددش

 . :قلخلم 0 5و ابنا ءزذ ردفان ميثم !1نئيطششلادب |
 0 ١ هنن رجالو دلال تنل ايبا لج نها شعب 0
 ه5 دلو د مطتمددنس اور يسوم وك رو تسب نعم نس ا

 ازرع هلع ينو هلل اربع برب احنعاح لج ميدعداراا بكج رسل ناظوع ا اق
 هل عزت سمو يناكرسلا رىئعدط ق ورص لا وازململا يبئبحللاه دروا فرح ١

 ١ 101 الاقو هر عطول ارعل اذ انلا ئلط ريت ندر ةئدزالاءزعنم
 ردي بال ارحب ىشبل ثالث فرطرل نك مشو اًررح) دجال يدزال امنع

 نم زيفوورمال اظن ءزركا عانجاو لطلاب يرخ تاك تاك ف لغالاكرت :لىئا نبل و جانبي طفح يرانا 000 ١ ”. نسف "نجر دنع اب 5
 1 0 0 م ناووب دست صخورتماب نام الا مز ومق اميلصاو زينل انهن عاسلاو ظ اهبرتباج 'ناسرالا الحدب نما سرا عسمة عاملا يري نإ تنال قلووانعصلا ئئئدزلا هدررارغازلار يدب يل اني هيف عدضولاب بيم هر ل مصاو ثيريعو اا ا ى 3ص برم ونول بلا دب ديا 2 ل180 اربةروس تاون ايل ا هللا دروب اج بطبوط ا

 | توي وسمو د تخل التو فاس لعل ١
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 00 تست سستم ل بات

 2 1 اود عير رداع ا عركذب د نيب انتكالعا عوخب نا داراف
 ْعِصَّنِم يف مجلا الاف بلطل رع ارظ دوك نب حرو للملا دبع هرفو رامع موك

 ظ
 0 ثحو اعلان مموقو انللألي نما لح فطصزس جرن رار 1ل رت يل نيل ان 0غ
 |! رص سوارا وعلوسر ىلا روشنوى امل كيرشالا هرحو ىلاغت 'هكلارسب
 | لظنت قزر لعحومانلل رحال لع مالكل طالب مادصا مة ربع اوفداكمنال

 ١ يسرغرلا نا محد ةمماتح ل اهيس مرس ن اكو ىذ ادئل !واجج ئلبدل الاى حر
 ا لكل ردتالاو لإ 3 نما اكرقزريظعمن انجب ةاخلال3 )كيما

 (رص الإ ورق ها اذ الكح داعربعو العلا دابر علا ىجرلا ريغ زحا تاممج سا
 ا نم دضعلو باس الاطمانو بان آلا ميج نمر زر بدلها انعلاو

 ١ ناس ورم دكر اداب و نيلكوتملا سماواللا ةورانا هرم |
 ١ واللا امراء ارطا دنت ١ثاباردال داس م هريغالو يل
 0 كيعاؤنا موا سوح نم 0 كتايارلا حاملا 'ةطاذا

 ا هلمصوا :قيبفرولا لمست داذ اع الملاربككوه ود اهلل فاس ومحال لاما
 ا ناوملا ىال د! از عجو راكد خالو وج !نب هوكذأ ل

 ا فلخيل اه هللا ثاف نه نئاخبزم ءيبشا يا ماك
 01 تو رول ا عع هارد

 ١ داو رالف نيلعال داوسرت ءايورتماناعالعمب و 0 ا ا
 | ةينووصم للا نا اكو اور اصل دال ذلاو اريد حيلغسالا هدييصحسا
 ا ينيلاو دل وسرا وةزملا هلئورداعب رداعب انايووتعاطرعالا“ زعل رمال لاختي
 | وهف موندوت مجشت نمو حالفلا وزب الكاع عل |نوكي مننعب انس
 سما تهاوي ارببوص ىلا نم ة رص عم ]منال كك دو اميز عامرل 0 ظ

 0 يا ازاابق حا زدخاو عون نم ف ارمي زجطولل هذ ١ اهلكحا١ دلا

 اد نبوعرت مو ثاويب ضرالا يف ل علاو ببعش موك ثارمع رمد الاب

سي اليو بط عرجا زكعو دوه ايغاوتعندوسال نيكد ثاريد
 

 جامل هلل 'ينعر بال 0 يف ىميبلاودبمحن بربعو

 ا

52 
/ 

00 

 راع

 ا او ايفل ار بعيد يللا لاك
 0 يبو هريغد رد ار وحصو ١

 ا 0

 0 0 © ةريغو ةربرص اوبأبابلافد العن
 3 مل وممم قب معاد حب |
 دب يد نس 0 ل 0 |

 . دوق كيسان 'اجرفريرشزلال اق هرب هريغلبل ةاععوبللالعا 1

 قسبئالعب رع انببعه لنا اريج ناولاثمو سنن مَكيطر كن رعب نمو
 ا دعاس الح .داوهلذ يت اقيم 5 3 7 7
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 مشرع ن عفر اطنوع دكامسنع 30 0 ا
 / الدط هو ربو كيبرحو لكنل اد ف 7 ور مس ىنببل رلاخ رو بزاعلا محول اذ ا |

 زلال عسل دا ماو ئش سسك رىحلا 0 ناقديشم ١
 | افومالوا ل "د ايها ن ارسال اير لس عشب نم داوملا وسع ليز رحال اراحيدارا ا ٌ يارا دما نمشي لوريال دلع نمالا || علا عبرا يأ مالو ارش داو خمس يوسي منن فرخ لا ضل امس .هجبص اًعارز الو يامر قراعر اذالوةر الانف فقردحا يدارجات ثحباولو ١ ' ةلدنما دفا ودرعل ف لاك لاسنغل ادعت : رعت لطم نيالا لمس رم تلعب | هرئسو ولظعلل اذه 'ءاسرش 0 لا ١ ظ 0 لاق نمل اربع. ول اح يعزل الاثم 3 اير زلال سرد 6 2 لاق نبعم نب هت ود دأ د١ يبادر , ارلاخن ا ولو ماو بنمتوت د اعود دوم ا "يزوج ا نب هدر ءاويزنن ا ءكاوسزع ١ هلعلّسرب تيبرخ لت اس ارح اًوهارز هازل احن اكشن وال مادكاىسنم !ٍ
 ! هلام نعا راما ةرعمراجلا دحرم ل رضي فن لعد كلا زون د 0
 108 ١نيرنع نا خيرحا ىب نع يرعب هارد ْ امنكيإاغ ةثدارطر ساعت نع بعون يلامسلا ين 15 لا ْ | صاخب نع نوةسلا وعل اد يع ررعشل نب اور عزع فارولا اصح! نعد

 اهييش عموسنللا ومص نعش حبنملا لمخلا يف قواد داالاغالا 4 يام فاجن ا در ىصيبال ىا ل اذن برحلا عدد هورهاظو | + ةووصات يبو كث يحن مر اًهمنالضضخجنو تورملع هللا يذلا ةب ارك ا | موكشجحتم دبا نت اكو تاع هدب طع ا 06 ١ .'نرعلاتيغلا ندا وح حبل صم ' مق ثلاث ىيرطنمد انتالاو دبس ١ مالا 1 درطوصورحا قرط م ه دور قدولاربقجيت

 دهس رلكحكحت سس

١ 

 نر



 سد

95 

 ول بس ووسع

 ظ "فرش مفناعشل بيض ورسخاا يوه عار ليد اكيالر
 علل لص طسملا سو برعلا نما ود أكن درل ريف

 : عي اا يل يس نسفا ني 10و هلك ر سو سانلا دبس ظ
 الل ياماما نونا مينضوملار اش ورمل نب هيا

 0 ظ 5 ه,ىد نم اماو كوبرا! )رع قوصنل اهبساول :

 يسم 0 يس و 7 ب م ب سس مما سس م

 رج حويييييس يعل
 2 هس ساب ا
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 ١ ىنهر سامع نوع هبط نيرللا ىلا نوشلا
 ف لالا وتر واسوا تنبل محار هداعاو مهترعا |
 ٠ عقادمم سم اورو نجس واعر ٍْ

 عماملا فرح م
 يكب از ]اف اذا بوبكر لرطا باي داهيعمذ ير كنا مرحالال وجبر ظ اهعم مز بذ ملل وتب مشد دياب ع يرحاب لسن نم ثيب ار لاش هللا دمر ول الام (يعبساهاز فد لاس ا كلءومضاش دا عسرلسر 7 1 ثمقفادلا طم ويم يزعم يادبلق نس ثان نمولل ٠ انج

 ١ اف رحاب لبن نم ثار و تك كح“ بلاط سو 0 ظ
 يلا وزاد ىلا عيدصدعوا امين اعونيوم نوكيا "هيو ١ اولا ؤلاقاذع اعل اول قاس وضم ركل كم دو 4 56  لافاجلا رعد ل رعارسا يفوق غب زجزع لح طوع ظن 1 دك .هئيارما ذوات ذرثلاوؤ عنلا هينلحيب وزمعلاافن :ومضالاد زكا انت 1 | ثاميالا دات عاين ناين اؤره الفلل نطابلا رنا د سكت اتينيلا نر
 0 نيتي امكن الواؤئم ,رزنلا بلا ' ةمليدلاراوتطنلا تذ دو قولا ف هدر ودب امد اداطخالاب ؤ : ا 0 م سس !وصري ع ربل عادل أس وحلا
 رجال ظعا هئازرهملا ع ”ولاط نوع ىلا دوبرز امإللارح اهوغكداىا ا

 5 - ةييلبدلا دنع هافرو رب عياش هللا ين داعشي دكا نعيم

 30 عت

 أو

 2 8 و
 6 اليل / هبق اهتومرئ و اًهبِلَعاوظت احيا اموج ظلصلانا

 دج وج يع اهلفونعإو اللا 5 نر 0
 ظ رصقعلا هل سنن ثناشلا يارد افرل وقر يلاويطب اكوصحلاااوكس

 وش افرام بس ام طابحا نمرة ويلورب اخ لطب ياو خاب هر
 | كرجرلارلبحو لة دمت هلع ناسف لعام وفك لج لا رك 'رم دام ئمالحو
رد دو نفبحم «رمحرحالا طوصاع وا ككرتلا دوعن نموال سماع

 1 بتل ة

 لوعذوضو روح الوز سبعملا قركبل ١5 ثامملا حيصوم اطوّيملسسالآ ب بضل

 ْ هعيلاعتهتلايعرأ هكا يصر برن نعاكر برانعلا هر يعوم ف هريعو ؛يلبرلالاقاكهنوكعم_بع 5
 ل لل مع سا
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 1 بر ل قره هضم سييدش انحدار هذالع#

 امسي“ ماللا عم 0 فول سيمت هذ تروبزلل ظنللإل |
 فولوا باولو دب ثيل :تالإ ل صنمل كم ااممنعاولقناياشيعاوطلب ١
 ديني ام ؤداامز ١ اهصخو ثار ىلانمةرحاوإل رب اىنعوا تم محل سب ماك انيسالا ْ

 بل ةزعلا اال تايوان مما عدا ني بالو خملدتلا باب يي
 ورزم الذارشا اواميلملا لل ناوكلا دج أرب اس نيب نم ْ
 | 0 1 : ادد نع |

 00 انعم ظعحج لل اذكره راهتش اراهتلخ
 روث اهثرطل ال افدئئواسببل ا ةرطاؤلا هركرم تل اواذخالل لب ان 3 اورااليلق امياف ١
 0 عيل ذالءاهتنيلا لم زع ونت كنا إن ردسل لاس ابرك جطاعامزإا ا
 ْ رسل غمس ايلفؤلل ١١ داؤاوب ناورتب اعلا ئثملا اهتشا وعدو ويولبلا نم ا
 شرحا رلو ذل الب الم ىنع لولب لو عوقول ئعبحولا الكسسشب ملا بولطلاد ا

 | دضجلو قيبملاو جوملا نم خيلبتا 7 ذا جوحالو لدارساىجبنع
 هدلا فل هنثمل نادك لانا امؤلب لوسرلا اهنإب قيال انذ١ ذه شا

 هي

 5 ربل ١ بج رذاذ عبصاو ا ربوع: اشاوالعد عَلَبْلا ناكولد ى١
ا
 00 

 ١ اوحررشو نارفلا لب تسلا ونحو ا
 ١ ميطت ا وزُي انككا ةحاب اور املا ي؟ميئعابالو رسطملا لات ا
 0

 مد طريقتك عمل 3 نامل له جب درل ملف زحلع قاع نمو ناب ١
 دوا 0 جوس د رة شيل توست دوك ليو 4 5 ا
 0 م ارباح حموش كاي وتيتو يالا نيهدنصا 0 ملبن ىلا عم راسل ةرحاد هي اولولاقداميساب داما سدوال 7 ١ افرك نع جدع اش رد ْ موز الا ك2 خلا قاشلا نمو كانل اان كامن ملوشلال ان ةنلزاشلا 1 ماا لما يوغا امام مهلعل ال علطت خلاب الا ىرورمعلا 1

 0 هانز تاكل ذأ موق !اكؤل اعلا ثمرانلالو) نم 0 | ليسا ناو ببجاع الان 0 مدع كلب امليجاحا . ظ

 | قرلطالا نحرسا نو تسيير خلا نعول حار بجو يمل دانعدناا نييافا_ 0 راب رمالارو رص: روطاوب تخير ذا بوجومصوتلا ْ هداومج لعداودرخ نا جوحالو وا بزكم ث !لجب نا كلاي الادب كس عملا ىف

 00 ا 1 م طلاص
 5 0 اانا كل انس مح

 إ
 عدس جرح مرحالو جدولا املا ل طولا بيرتس ظ
 ا

 ظ

 كك يي ع ا يم يسيح

١ 
١ 
 ا
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 فيس[ لطوارورقتس خب مالسالاردسؤ يدار !هعرشلا يضل م 2
 | اًمرعتم هم اع بزكا صورو ملا م ال تذل ١ هدرز الس الاف هَ تا ا
 ' اريح السلا ةعم عاج ل داذالا الجخ و غيل لاح حلبي ل نمو دعب
 | رمالاوو ترا نيب اذ طلارسز يف !> رهف يارانلا نم ه كم خلا هللا روك

 ا ١ يرلا ناثيلاوموهيلماكْذَع ! غلبت بوحو الرؤس دفش_رةوكماك دن لاب
 / نيعاتلاو بحتلازم موفمرل سيرد ذدلو وئوعبلال اق احلا لعمللا هز
 م تاسينلاو ف دايزلا لوافرخ كيما ياسا
 | ةياطعالور دن عودوطرلا جزر با اكن مجال نه كحامللاو
 5 مريت ند نع ل حلا ىف ث لبيب اوسا ىنبب ىف حروح
 0 ١ مبوسران اوم +٠ اًاسولصاوودب رتل ناذوجاماعورن ايا حمار ااولب
 / كتقئاال اجب هاو تاطلثالاو فاشل الارسوي ]لب ذسول لأ ملتسلابولو
 0 عطل نسيب ار امتنب ال صولا للبل ار اعنسا يرش زل لاف لاصهالاو
 ١ اينالئضرالاب محرلا هش ' سطل اقيرسبلاب فيلو ةو ارنل ا املنا شالا نال

 ا كثير افذر اضنما اهي ثيبورو ترعز ١ اهبظس نح اهائسو الا اًهيِلَع واذا
 ١ فمغبل !الارمكلالد اهيعئن لطب و كسب طن تاك01 او قمل 1

 ١ لطرت ورث هلكملا و داف تاجرد يع لاو ا يلاك ادبانت

 ١ خالد دلال خاب لا فزاع وم اسابولو ماب اهل ىلا
 ا , يمت هلا ينذر ساتعنب نع هدلسس م ازملا بورذم ايل بجاواقيننلا ظ

ِ 0 ْ 

 2 0 0 1 0 اا
 ظ ت عمامل فوحؤإ سعذ عه دش [كيصيالا
 مالم الاورذللا ندحاو يثكيادحاو ئشبللعملا اونو ”ءاه اون ا
 درمان ةثعبلاٌء سنس عاَب دوش الصإ ةقسولا ا لالونب قل ايمو

 | لكونورص د بعاساو ضراطلا يوذ م[ ل عجو سلما نستحق طوكر دوكرانشادلق

 نماومرخ ابا |نلاخيعدالواؤ سلطلا وش اهعوخا ان اهتداوامئ اذ
 ظ ميسلاو هلق صل موطالاب نون ونام لميا ةدراشم + مسوس
 ْ | رو دوجا ذي اورلا هزعوتي 0 اراها ونس عيل فشلا رزشملا

 مشاهد يوحنا تا اة اوس ارماضيساكرلالاثووويحو تس
 | اههيسيلاسي دل خامفوصثربع ساب: قُل ملجدو جزجوسث بع مدع

 . ١ لاقواهش نمل اليادامجزلت ”انواهدطماأل ىاذائجالد 702



 - حرص ..يسسحم

 كازا زاوج عشبالا زعدن عيا هلل ايتو لا اهدي ا 7 ا

 رن ف مايعافو نيوؤجلازج نب تان بديع [ينبب نوكيداب ]داق 5
 لسور من كبص هللا ءلوسر مسؤروف 1 لاق علم فر ييج
 دملرت ا "و بلطملاىكبإ ٠١ اءاذخا لوس اب ا عواناتك مزج رنا | ١

 ئ د الغل > 0 و رع راب كسو
 000 كيف قرارت جا طلاب رشا دعونا هاو
 : عرحاو يش م ااونجو بلطللا اون انامل ئاورصحلا
 دان اس وضدوملا لارعسساو ستين يا مالسالا لومنلاا انبلابواب | ١
 01 ةنن انرع وبالله اراد كم انبب ءالسالا حش ةئب اشم رشق الع ١
 نا لامس 1 شرب ةراعتسا نب لان ةاسالاع بشل انبلأ كازا لاما |

 ارا اواشلا نعش لخلل زاورعا اوتلادائملا ليث ةروكرملاولاصاح مورس
 ررونو تاكرالا ذ : دار از نجر ص صولا زب اورؤئناب عرومو كدا ١
 ْفاضملا ن ىفالخ ذو ضوملا فرات اناطم هربرت عسا ايصورسمج ١

«* 

 ' | ريس رئف هر يعلو ةريكيو ف واوهو سخن مال د هرج ام م هرج ةداكشبلا
 0 لاراب يلع يعطل اير ارقالاءرشت تودع سيتا ظ 50 | وعسل دانا واج نامباانب اثري هلااالابلا ْ ال نا سبل تالا مالت اوفالكلا ايا سمع دوز ردن عطقمل ركيض ركب ضإتنالد 1 ١ | ةبازكوهو :تديع د طوف امجال م انس ةورذ هن ذل عنف داعدجلا نرخ شا 50 ن ايراامتن ! 2 ار صو ىنع ار ايضأب هتيصن و واهس ياريطو ١اهرحاو ايا دال
ا الخلا لعب دويجوبح 5 ا

 
 امرة اعت هللا هنتر باطخملا ثرع نب نعمك ايلا نه ثند تريح ع اوما 20 زطؤبلو نبل لذ ممم زم اخو ا سامسالا ص تان د اهيشلاو ليل اشبل نسخ ير الا دمي حو قروكلمل نامل سمس بؤيبا هورس هرهال | ةندنسلو لا دج دزورب تبا تيب ناعبلع السلا انبداذاونيربخالالةبكرموا ذكرك ضخ +. مك ظل ةبئرب اما ةدابعلانارصحلا ارحوو امون موشل العاطنلسالا امرمفوك در ناصمر ١ .موصو ” مى! كثببلا و طالق لضفالل ايبر ثا كرك جوا جا ا 2 7 : نشالذلا هزم بترو ميما نا ملم اذ 'هايإلاو المعاد انناو ا اهالم 02 ناار جاو دزالل دوا كذزذح ةماقا ركض ند "هاوار

 اثنا ومؤب لع سله ارث هريخنيخ :ىش ١ | طعلو# 0
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 | نبالاث نحل اون هللا يدر ةردرعو ١ حك يغلا نإ نربون 0 1
 ل 1[
 اكشالا حاضب ايبا حانفنالا ا

 عدللا دعاون احبابل اىفو 0
 ا« فروض باحر جودي 5 دولا قيلريط خلل يذلا م الغلا لوي 3
 | لا ابمىلاامنل از اؤرفمانب ونون ع هاو ماى تيل رابين عينا در كالا 2
 ' ةرطراقلوا را رك# | ئه بببعش ند دوره يرحم ضعلرلعو : ا 1 اتاك ادت 2 ميا نئن اوطلغا اييحازم لع دوملا وال وطرلا ,البلسا | مسبب ينالاهركلا ند او هدراوملع ءاملاءارج رجوع ا 7 ءارشلا وي نم ا دوبل داون سال ميديم او :ر جعمنلا نم دارم ا يم طلخا 07 ١ نلازاث من١ ظلغا 1 ١ ١  12وبلا لل 0 خ اوماعد لل اهل وب نالثن اسال رباك ابوح لسيد قنالا يا راب الا 0

 ا عاطمشلا ثيم اطلاق سشمدا احل اهل همن اًهعدّبللا نيئعللا ياناصر عبار

 ٠ 'ش ثا ةانثملا عمال فرحي سس بست
 . تاوقايلفارنوكعمناوب الا دوف امير هلاراثلا شط اهنوكر لا عابج يقرع ال كيب
 ا قطالد نبل طير ال دبباذائخحلا ىدز 00

 ١١ بلاطلات دارحا و ؤنمالا بياكل ذهل رسدو يال هلا
 ْ لمان نوما عابج هيرب ذا يوبلا الادبئعبارلا لعلاقبنادح ادايصم

 | ماوفؤنولوزدر طل لكلهاورلعا عاجج ديد ث دن! اسال تيب وكر جلا هذ مشو
 ميرا هبيرش بد الب ئالعانشلا كال خسخ مول ميلف ْ

 (ةيبلت 0 'هرطغوبسل مبا اهلاماوولعا عشا دب اوعلذ عرف هش
 مشب اعز عءرعطال اذ ملكه كدر دريح هراطداو كتوللار صخر وصم

 : هحل الب نب ناحل س نب ن احب ىحب تسب 3
 ١ تاؤلول ملكه اظبتة كو ال اناث ارا روك هيل اططا العن هب مسك نابت هدب
 | هيايشلااوب ارب اذهل جرح لعدد طب مف الثخيومالا وم اوس ردا وعازف

 ' تابعيبرع باوثلاو ب ةلااوبا ينننا ملا عايجرملال كب كيبسوولعار اهث لال كو
 لافوانمملا يصرلاد درو يورطلا نور اه نيهكلاربع يشد |متعيلاهت هي

 4 برلين كم ارقو عدعولابياصر) 0 ههنا وركلسسوا :

 "للم ما ااا ااا

 كردي رج بك#

8 

 ظ ١. يرمي شاظنلا لاذ عتموم ايي لاكلا حج تيجان قلعت اال مامر |

 ْ ا عشا هنتلخلا تساديأم لو اوفااث اويل ا ا

 1 ت1 ا ابو دنا كيف
 ا
 ا
 ا

 يجي د 4-ان تال

 وج ويب جيك

 ءمدلا ,.0:5«ةيمنخ- 5-3
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 رمح ايلا كرب 0 كش تبشبو هربطعماملعنب د 1 < لينمب !لاةب ةيالئلل) كالو |

 ثيناذالاىيبالصلا ٌدالورهاظ لعرخ راما وزعخلانيرصملاو هودددع]كلوانتتل | ٠

 ©*التملا بنكي ما نادل |

 ف الضامتاقاو اهياذانييولبل هنافبيرضلل الاف الص نا ذاؤطسصب

 رد كردلا ذ اداب ع ماعؤططعوذكلاو هلدإب تتخرشل ا ْ

 وح سل 2 0 ل دسم مح 5 وح ل رم ل م ا ل مل ل ل ا ل اج قع ل صل م عل قس ل ول ل دع يسعي ال

 ٌْ عاني ب الط اطشب ةرثكرماهنال مع ورطو ثيل هن اعوجاج ات نلوهلاعب

 زل علاق عبصا نب منعاطد ا هاور ومسعيولاغذ هللا ىكر دو عسم نب نع ه

 ونا الادبي ببعال مل نايس والا دنا باردو ناطنلا زلات دودو

 ْ ّْ عتاب ةلاطا ريش قعشلاالباطو تشرح ا ناف بيقوشم از ذهو ع جرو ىكو |

 ْخ اسحب اش حالا لع نيرسالا رحارطس ل محو بلطت همائاون اذاياثنا ذاز ىببا

 مس اب اهامسو له ذم اقالا لعد اذالا بل ةيلازف رض انغلا دَسئنو وش كالا هوك نيرغلاك
 مالعا امي ال رزين ا كام ءاقالان زي لشباب طنا الام لجاحال هريغلا د دحاو ْ ٠

 | تلال الط يملا دعبل ةتوشل ال يذل حوصت كقول الحدب
 ١ تيل فنار وضع قولا رطب ١ العاتاذالا4 مالعالا ازعل تاذالاذ1تول ْ

 ٌّ تركتو ةلئاذ ةالصديملاو ةالصدتت ةوىاط لص التلال عضل ناي 1م هانئالاو ا

 ١ .يوجرلارهونل اد ةركظ سيال اشد ماو وجب ربل قطنواكلو: طوراعم ١
 ممن دونالاعولا ن النيل ) نال ئسب لفنلا ةالّصل اربع مّ مسار امو خام اوهاظمالاق

 ا ٠ ةذيافةكزوجل نيلاقاثالث ال افايااثالث هريغو يراخب اردعوبخلا ةيثبد ْ
 | هولي ناز وجب هللا تيرحلا ١ السل يونس لامني ةالسلا اذا ْ

 | نا تمت اهل ن ذا ذا لا ١ دبع عع فرحي آجال ةئما فال انين اذال ا نمب عوطللا 5

 ماي نمور دعما حت هللا يضر وونملا رئجر مجوذّين اشلارنعو ملعارت عيموطرددوناذإلا/انش يب ةالصلا قييوعوسي اون اكذب راس نولسم م ا ”يلاعن هنذ اير الب ايدل 5 املا نك[ دوا لقا كار دادفلاط ل ةجيرذ اك ذذأك اًجيخلو اهتخالااعزلب ظاوللا دن درماس ولد اهلكو ل وا ف بدرملا ىلاةر داملا بردت لب ٍْ
 موب امل ذاننتل 0 هالصنس 31

 1 بلا ىلن

1 0 ْ 1 
 . بلل برا تضاعف ناسا اريحا با الياور قف تيب

 (غ دوما نم ثوان نيو دي نيبرركورن



 بيرل ييزلسواغلرني'ةالصلا صرت رطكاوا زا اوعون اوين يلو شعو 1

 ينامتهلل اين)ر باجز عم تددداهيإلا باتكذ م ةالصلا كن صورا اسوتل ٠

 ميراصلا وحجم اوددعأ ٠
 انوار بتال حاوسس انل ١ ككابنشلا نمل افلا كر ب ا ا 1

 لحل ١. ججوخيو ننس كس ل جر طدطسلفلا ظنير لا فو وم امو تكلا
 مرلا جورجي فو يرن صل اون برنار ةسااشلا
 قرر جنون اطرح الوان ذم ناارعما

 يد حالما دم حرمشا الكس لاّجرلا جورح منو انببرفة دمة شمالا ٠
 هدر وانما اقوم كة ورملانولسو ةرموملا يطير سب دوس يملا رص نع ننقل"

 مرديعس يربوس ابا ءيثك وذ ذا و ىبنب |لاثمديضو نحب
 هللا باهسزعنارد الازم اعبحاصدد اوعري اسمزل هرم ازئملاو نكرلا ثم

 نرهزتلم مالا نلرل | نم اضب اون ارباملل ةياوروؤو دكه اع نمد ارب اوماع
 تذاب هلع هللا مجرد سنع كذوا هي راع ذوا الزوال

 طخ كبار“ بث يشارك الع حز ابنع عبس اهلولحد ىاالل لا وربعلا نيب
 طع اهوا غنام هللا أ يرد نب نوثولا اهبعصاو ثوملا اهب وها تائلعمملا
 جل تار ل تاس ف يتم هس | لرعلا رخا كئئئااني داب نيليأف ىيملاطلاب نيمولا لاول حت اذاربتالا .تلارودأ]

 شدوا دبش 32 هسروع ئشو ةدرشهفاثون نونلا دب شاقنلارعساوبا نوعداأ ظ

 نبا ىذا نعد يخيل ماجلان بو رطوبش عنا ناعم وو لل اون لب .
 7 ردع ىلاعت هدا طر كلام |
 ل ناكل عدلي نال صاو اهمارق يا عال يرد نمب |

 منال كافولا ةعال اد طال :ضاعلادو كا حمعلارمابا نمزللل او: .: هيرب

 ظلوا ًيدافنع بلع ميفضمااهيذ شر جر غيل ئاس وز لل
 و4

 بصانت افك سا ها وا ا“ ا
 كمارلاوت >اقناعا اواوعدال افي داسفو بورت يا نانو ”كانع ةئعاشلا يرد سب

 دارردؤفوب زذباطلبلل ا هطتوارج يمك دوس للفم ف يا :لالمللا عطلت

 ىسمو ارطاكو ملوارداكيسعو اسمومزجرلا من اوبطلا يلعب اوباودمحا

 0 1 عط باب ذورأن شارفو لاح
 ر 1م دل

 1 ديالا روسي يشيل ئيشزم 0 بلذاهيسالع ماسلا هدا يي وو ولك“

 ددوص طاير "2 مرغن ١١
 و هلل اوذ نسل لاذ يزن اوس اين ني ضر رز : عوق عسب اسوم
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 ريل ل ماعلا يي يارب انعلا نيب

 يشوبلااامسلا) زميجزم ذر اجيابجر ىافزتدضرالا غروعب | ؤسلحو
 ةايرووثعيا هللا قشر دوحسس نب نحرب رشتل وافيا باب ما ذوح
 : ماّموم ئعماطلطسس ند نيويقارل ردا تبر حاومالا دكيرليةدوغااجس رحيم بيد لاول عكا ا|ضيا مع

 ْ رلاغ ريب ذاكر نوجسرل اهفوغدب اعلاور ل
 زج >زيإم علا ذَق زن اممبصالل ةياورو دال كل زل زنم يبس مو
 ٠ : بكب ادب دلال شكل ذه نمسا دا هن انامل هناالد
 ظ مجرب دذع هاورودنعيباهثدتلا يو ةردرش ين نيرنا اعل ام اصاخش !كالالخإب
 عر ر قدر طن ةؤسهش هرطس يف اعلا اند ال لافاصب ا
 ظ تحل ناؤعبار عشت نينذبرلكيؤد اكاد ”ءارهافلا زلت ل ئيدنعكر لكح نمد
 -"ةشباه نعوم ربلأ «يدلإب ل وصن كرك مشب نالت
 ' فاتن وهرعرزعل سفر انرش هوست ل25 م ب كرا افاملك حاملا هوبجول زا سابين هل نغم! .رلل )رسام ليك:
 رجم دوزابوملا 0 0

 كا الل يجو ثاوميشلا“ ناب ثووسج - ' | اير شلاو لك اووي ذاتيا لا د ملل
 داريا( ذ مد ايي ازن هتردربصو دام نبا اداب نبا تنين كو او ربل ىسنورشلا ةزو ا وا 0 ١ كر خلاب يايطو العرعر بمااوبجت همدو مج اس ود العوج ارو متدرب ديبالا نا نما الملا روب انك وشو دداذابعل! نم لحال نلخ يعد مد ججالاكو ابحت ظ انزاعشنالاون كاوهينشلال ع بام الانامل ون ذل اماطخلا لعنوشي 1 اقرت ؤ امال [ جسر عربعلاى بيج الورم رعب الو ىلكل ماهم اعاسرلا دف, صر فر مظعالا ت ور. كلدل يذلا لعال ازا ساوشو هرم لا زعل تاو

 لظورل ون د اذ ادييصلا لدن وراونت“ نمر يصل دب اعلا بطب عاد ةرخالا دئبامولا ىلطن ىاةيدو دان دينة اهمش) - عب نيرا, امون لنج ريعربعلا وسب نيلاكاط سو و( دثدا عطب نان تيري دج ذه دوا ثوان د
 دامررعا زويكدي اصلار بيرل !لانذ اذ مت رز ب الملأ يهب لسعر انبدواعزو رين ووتش ب سمرا هاله م رداّصلا



 0 بيبببمم سدس راماسس اس سحمسومسب

 ناار هلو نر هازلا ةئيع قنا رملطدو هرماراب د العار اروسلا
 ىسبد ْةْعْوارماَو ارك داحلاو بابزلاو اهسل ادنبره نول باهل

 قالك اوا الل دا ضر اختل ١ تماطل ثنا *ءلإب يزل !] 2 رصربعلا
 ديحلا يب تارا وودو تاهبشلاب ثيشنتب : جان اداركاو هروركلاو الخلا
 ومدزع لعاف عمطرذو ذو بج نكيو عمطوذ هربرت هفيرشالا لاق دودي عمطربع
 وفل داراول ضد يوه بعربعلأى سبل .إ بوق اومو يبطلالآ3 لع اسرقتنم

 ملال نيئلاوارلاغ تعاون زلال يا
 معسل واينرل 2017 جن يازئاركو ايلا ”ىضب لزب

 زقه عمايعنالو نطبلاربع ونكؤنامالل,بلاربعلا الذ ةاضاو بجولا
 : د امسا نحبه ارلا تريلا رياعو رعي وضةمهداولل

 خب ترحاههئباىص: يمعششلا مما يد دوسيمع دللب ملابواكز
 0 لاف باول نيرهسج انج
 بلع رم هس لافو يحز ةدر ىدقروصت و” مكاخلا دعو يرزلملاو

 ذعر :نانطعرارح ييخلاو مدل لاير احب نوما ضب ميتنعبصإ ١
 جويعضومو ييرلا بز نمب نط ديؤو يليه لاذ ارحاواثيدح رمي رشثكا ١
 (يف لأ اهالغأ ناو ثرح ثداوئفالاراكس اياد مسالا اعتهثن صحا انا 1

 | مسجل همنا ومش نواس ب ولو مزح ج ردو مند !ًولْذَح وس نزكومت 1

 ةاوسالا انجل عم ا عيشب لال ف نر علا دلز دمع امان انئلالاكر ايحالا | ظ

 هيل جنب منع بح بلع عفن امل اذ هبيااو قفل اهئالرب تيد ْ

 عررفل لات ردربنيرودو نوفورعم ءلاجرو هدشب

 110100 اوسؤلا ريك نعال يبا 0
 يلا ةوجبلا كلخي كعامذ الكيد رع اولا فدا لاب املاطاتازومل ا ميفوشلاو ١1

 عيتلاء وحار ذو ل مس ةروصيش انلا هرمي الالذ اعلا نودام 7

 ابل طال ومال الط حي ده امم لحج د ثروعلاب الكاتكلاب إ

 0 ان يطاربعل روحا ند مرره طع اهلا يتم ساحب ني

لع بكن مل وأن كردا لاحد بازل كووانم يطقرارلالات /
 دعز/لائوهنع ه

 ف تلاراساا جوا 0 الهدا اسرمشَت هسخبرحلا

 عب رف او ديوح ل ١ عم يدع ال
 | طاش نيمار ماريا 0 ا ظ

 | ىنعمقوج لا ةصسلضاوومامطلا# رش بطرلا طال لاقريثكلابلطملمالا )

 | هنافآد دايؤن مع سو لخبل بلا انجاح ا اعل يزلا ثول ب احل كلا بعل وشب

 | دعرطتلازع اذه هيلبعزاسياس الار اذاعة روع اا نرالابذكر الماما ل وحرب |



 "يل 12 داو "لعام عجااافدالسولاداحننمزئايبلا ٠

 تلخوافناوابعذ حالشماملن ١ اهنعياعنكذ اير دشبباع كلاش
 كنان لك اهحور تذرف 1 اه ذ تاماوحو امير كعاطا اوما ن١ ىلك اند
 اظعنع بايخرإ نعبلامهلا نب يح قبرحنم_بهائينعلل زلي الكاو
 دفلوزاك )اكواذعمملا)ب دو يملا هدر واير امدع لافت هللاىك نناباططع ا
 ينأنب نيوكوعباتخاولا اوبزك هن ارم ١ نوراهنب يسوملا وة اديلا !
 لم ذا طقرارلاو ئاسنلار وعصر عضلا؛ ةرهزلا هدرا كج
 ساد فاران ياللا 3د ثايعاولا وبري ان رو 6
 بر كل كورالم سائلا لاب ابحارعئورانا

 اد هفوة طلاوا رطل سكب بشاب
 اخوصد ثالث حرصتت ا مرالا دب اددنم جر ياذب ادلا جرخل ات
 : نا ا 0 نماميعمسب

0 
١ 00 

 00
 ع 5 نعلاس نسمع بأ ردات( رد احل اعلي عطل ربب
 نيرا امد اوتيذقو سومو يطاق الاد دا

 نافل مناعي روابتلا بع ه !عرالزل زثبالى ا وصلا نولزنب الردود موغلا سيب | ١ جرئعلاعت هلا را عواد 0 جاو ١ ذنابحلا ورهاطظوصو امومدم ت 7 :

 امك .الدرا وسيما ذأ ىو رم مس نير م8 0 0 ل مير ف ميرع ناربملا ذك به

 اذاني نمو اهورتسو اه وجل ذو ارا ذا د ظ 3 00 اريصالاو يذد داصرملا مز نممس ىلع ل هلا 0 مسوس ىان اتلكاو ةيقتلاب زمول وثم وفرموطلا ب
 فاس ياحب 52 د كم حلاق ووورتم واخ سلق بحمص ندرس نك نع . نتمنا نيب ىدعب لان لاك اقوانصنملايبتزلا هدو ارامل ربع نب ييجربفر وصي غت هدا ترص نب ئعرترد ال وع 1

 عرب ده هويككنم ند
 ا!نالعاول ار مهران ليفوز بسعملا بم نوصي اصبع سوم أل" د ايار سوورل زينك ينال ملارشو رشوىا 6 ”ةرانيزل ارجا بسك
 ني البجا حو ةراشالا مدل



 . ةحورخل)ط ايل ايوسانلا ,لاومازكانضرلكا ناذ | عسولو بلكلا نوال وبلا
 ه اور و منع ان هّنن يضر ةيبوه ىلإ نوع عزت ب عمقم نيزك اوبا معَس
 غ اصيا+يلدرلا مشع
 يملزب در ااومعز 1 ندداومعز .زل و ومطعم ةليعت ريحت يارجال لغم وسي
 الزميل هدانس ابل ولنل ل عارشخا نعوا رشحت عد الوب نم معرس مالكب وتل ا نع

 لصوت رزال تطعم اوسعز مل وكرات نكد نكن اكرذ نااومعز لوطن وعد
 لتلعملا :طسااوبعطوم ! لصون هذ اه ة يشل خيش نابثانمدوصتلا ا ذوج
 ميلاد الل عئلاوبلا د انسدالاو صام اورمذؤل ا رحم فعق ن ارئلاق كرو اًمرشلاو

 [ئظلذاراا ذا لجرلاو !ارويإض اموههإ طخ ل اةطعلإ! نودوامملاو اوه طلال

 ايا و ميلعملل ا لصايلسلا بقر اسويطم بر دام ساو الج
 نسا ولتطلاداومعز اود نمددنج تيسر لا ٠

 سيد نإ ورملَعهَنلا لص عا صلا مرد كببثال و رن وردسال ترجو
 اوؤعه رج تحيب ورب اورو ثبشذلا هلك امذ قثوتلابرماورل بس ١ رصام
 كانورلاتل راس برخعمملا هرصزل الان لمد رجوع بدالا ىددح تبلل
 ردرخرا ور نب هللاربعةي اور مضال تي اير كاسعإا
 حدس عمه لوهو اجب زعوعأا

 مدلانصوصخ هل وان ودنا ككخال انبباكا بش از ايف وسوم وول ام م2 عد ىسسل
 ميرا باخ نرش جاب هلبكو ليكي اش
 ردو نارملا ةوالث همز الم مرجب ءاطيرشل هلغلواقلا اذهالل الد
 تال لي يشل نمو اطقم راد كركوك اوشا سل

 لبو ثا ) ريوإ ار يذلا وش ناين خلا بورص نافذ الكو |
 ٍك دة لحل نسويكول اذ عاشت هللا اماومر الراعدتدكلا ب اوهلتيوه

 هللا لعن صولا امش الابل ا دعك بسكاكا ملا

 ١ لعزل لوسز عسا هنعمل هلل ىنر ةشب اعزعئور مول روث" ناكمباعستلا
 اوين كيك تنك بذل ذكيا ركذ ارق ةلد ا همحرل نئ لل ام اولطم , ءدالاحر /لسورلع

 نإبسل انككدث والنع موارملا مدا نارا فز طظزحلم ص يرحل ام ارببعاونالاق

 درى رع دوسوا بند لعد امشلان تك وعوسل نون يشوا دهيلخيب الكرمل

 كم نجى سن مولا لأنك اهي يبس كان اباكتناواغ لوكس نارلا

 ١ نهنملاب
 عب سا و ها نك لادا 1

 رس سس 2 سس سس سببا سس سس سس سا سس سس سا: اس سس -_- سا

 || نابسلا مش زواقلا عب اوطاوشز ماو ف وئئبيطلا لاو هريغكىإطخلا

 | مصوسلادهعؤر ف اماول ودزدلوتلا كك ذاود وت ال يارد ء صل بع م



 8 اة ميس

0 

 5 ديلالواعر جوايا مكالكب نالص اهلك اذاك عطتعلاو هلا رولا(
 يحن زك رحنبزح امو امش :.ائمصلخ نان ةرحالا نود مالّسلاب|
 زو ددص تم دبا ربعزع تسر نير عن زال اربع نع لما ا
 يرعااك ورتعاغل لدا ىدرد > يىسمْوت نعرصوخحالا ف !نعئاكس اف! نع
 8 ورم ”ىوونملا عوب دونت |
 ىداملا عمرا مدائر فر زرلغملا ةرصنكلا 1 0
 حو تترذْصاُمو تشي ىلا اوجد ارئاو رؤوس وهاب لوا هلمسلاب
 لاذ ابشامو اي امرخإلاواثكار ارحا نوابالذابؤصولا نايس

 تسفر كا ئكد عاقل امثاملا وبتاملا ابي بكارلافالاو ارك ربع +لادعات
 !اهسقو دوصمس نب نع عم | طلح بكد شرحا ئب عفا الفلا

 طارعضلاو ذ ةلذا دج ىصرلا هدرواوئوشبب ىسبسلو يبعم نيل اة رصوخال
 ٠ . |معاسلا اور عار خير طر 0 زنيتحعلا ا

 هول نع 01 ١ انهدارماوبرىلاو لعقلطبد

 أندرمال 00 ”ءالود و مما با رست لذ اعل قلي الد
 ْ النوع رار اذ هبوكدرطططوب و اور علا ناش عقل يدشلا

 ذي در فراعلا ناهفاميبل اذه يرح ١ مشب زج ليرد متاطخا د ثافةمكارتملا
 كلعلا عرسب اكمسلا ارىلبا . افرحي وعل اوئرحلا
 ا وروا ١١ ,ذاضد وهب ناكدذ )ار ادىغبب تاكد 1 57 ا مضارب سم اوب انسان دواميسفال نار اا
 0 0 0 حالا هرج ب : رولا

 8 ندمت ف نب ناونصرغيب“ 1 نريكنع اعيرإ ترخ ثيم سالو عدول هرلزغا لاول الضاوز لاق 0

 يور ياقلا ةرشو 1 ا

 يداوم اكو يعاب 0

 أ

 ل نط : 5 0
 عع نعزتناموز كلوش ارو بلع الريد هدالحردر يومنا :.قزررهطلاوحو اون ولا يا ,الادب نصت يردد صولاوكذب مانا رشا ندا انعم تالروملطلا هوامزؤثدرز ورل ءنالؤصوالإ ذا نب“ - 0 م رمد دل رق اسس ١ نم لاح لاح ن مولد سلا اي وج وثودعول هر 0 2 ودعا



 ةولاسر اوسازي اور نك الكا ددنيم ا قيزموا لوم دب !ارجال ا مزيع نم
 مؤسب [ديفدااذلا خنوسب رث هنإب لعل ءماكلعو مب امزع مب اجائرحءاامنع
 30 كنس الك 2و ينرعلا نب لاق مب ,باوجلا لضلنلا زك احلا ايرئعمحاىلشءاملا
 ركاتبو مدعإو سل ريعوتحا لعل ة د اطار ذرب اني يرن منع لاسب اًيمرثكا
 نعومه مع ام ةبروهطف يىنوت نمْنال اذه ميل !!ة جاها روهظ نع ل(

 ث ااراصو يرعب الاث اًمشوت رش ةالنبل اسرع مرات عمد شانبم زون )علا
 ماعبنال هلامزحو مومحل ايف قالحال ذا ةرحاو ل رنر موبايل و ناأع ناكنملا

 ,ثعررتسيع ندد صحو تالثكالاد الخ ب اوجلاضرعم خلا اردلبم
 مبويلياقلاوزعرمومع خىالثحالث الشال ان ندرطر ارثسم در وخابلاو
 هريغوولتولا ريت روهط ديم نوكو هون ولا نع علقو لاوسلاٌنالوالا فول د

 لع زوخال وول الإ اضم لما اقل م دججو مل ن اكل مشعل ونملا خرم سايل ١
 اك اصالا كن كاك ناوزلشيبلا مساريلع لطب اًممريل اوان رتفاطا روج اس واط مالع

 سمعنا اًممربلا لوسنملاوب اود نم دما لعلومجمإب ةزللا حت سةشب اع |
 ىلا هلاإظر ةرد رح! نع هرغزاخو بللأ ضيمسلا و روصوغع لع ناكاو ومالا

 متاوارت هد ومفلاب لالا مدل ءالسالا ل اوصا نمرصا سسسشيب كلا ذهن :
 يا اكمل هور هرامقالا عمك قراضمإل اوباس قراصمال' اهقن

 يامن هللاوض ل عربع وع جاهل و هسا او ىاطقر ارد اوةجيرالا ورحاو يوماشلاعأأ
 ثاقاملا نا ا «. بلا بكرن أنا هل لوسر ابين فوطة رخاسوإ ا

 زير تنبه امر ولعل اركز نم امباضوتنل ![:شط عرب انضون
 ةرثم نيو ثاجح نيود وحن ءوىغتو فاق ودع شلاسو نسح
 هبنالاوسل ملال لؤلب منال محام ناله وزع رع مملارصنت أر ضويعر

 هيي ها دف هرم غعس عم دئعرلا هن هذا يضر عار >نمال يزعل ومب بو
 3 س1 جواد ددحا منول خم بسس ودلال زقواب

 زلوارنملا
 2 يسارك ىاهراع هب ثيرككزمادشبم ازرع هدي انما جوس 'يلضالا
 1 انوددينكو ردالطصر مهس اركب ةداصازهىاخلالا لاف ود

 اع اًمديعملعمّللا : الام يموح شرح بسر عل اله اعرب لصيف ثار يجلا 37
 قشش رملا هوجو خال فاننإب لذ لع ةالصلا ع عئلطو ةرحاو ل صوع د ا :

 هش اكل لع الامس يفو”تلصار رضلا يفر اّمتسالا رج لعاذلا رس ملم
 0 مثاهن اكن خوينا رافق لاو در طلع كرات

 8-5 عطشاو لد 2 لقا نعرشا#
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 ١ لانا يملا هدرواوةياوولا :كزلولالاقءددع تدرك نيل رق هحببنتت ١

 | تشرع رخو ئزروتلارر دلا فرس وصد ازعرت نب اكل وص ذوو ف ورعلا 1ْ نون اهلا لعرنعل رغ امال ومالسإلا ني راو درحاي احرك يد حوبإلا' هناا

 يرحم ديفو لثحالا نايور قرط عز ويست اد هطاقل ا لمجاع اورخاحلاو ظ

 فد اطازمووببمالثو روض هرحو نيرسحلا تسيير حزم كلون اكح لاله وزع ٍْ

 م الاول :نيموش ل وتلا رغض لت اوصل رملاوا, مدابوابلا فب [ىكبلا | ١
 م ايرمل أو ةاندمعوخي رددبل املا اسالاوا ءاردول الكلملا وس داواو فلا ٠

 درا 'هونولا نوكت يبقلا حولا ازيلا بع للا ا ةييحتليشمالل ||
 د ياوطن ريزمالا درت :وصا اب ضولا درج ناكينو ب ائبسلا هم ظ ظ ناو ةوذلاب وذ انعكس رئمن اكلنمف ار وط ةاتبضطل ةونلا نسق اروطأ
 مذ الاف نعيم هلل هنترا دردلا ف! نع بلا هاذا هدم م انكالازازر زل او تعدل روزاو ليج د ارامل ردو منش ورشح د ا

 سم

, 
 /رتلصو ردطصو لوصول نيه مبا اشل الوصول لاقوورنع أ ة يذلا
١ 

 عملا مصرعه | يرتزن ا ةيصدلا هرقاو يح خاحلا الالات اهنعلاهن هللا لعن ئسملا هرحعربب نعاس ني لع نب هللا ردع تسب رحئماعرلا أ بح بيبرطنيسحبلاةو ند حاكبف ئمنيال او [فلخ يذل لعب ج5 قذلا
 مسج هس ل همس

 ناّتحْنو ةئاسنلارنئراعوثل ار وكلا فذلا ادرج فلا يركب لاف دبسحلا

 رعزنومل رام اف نسحلا البكر دزعرصتب الو نرسل دل تير ج رع

 مر ىلا نع بالا ةي اور نمور ٠ دانس

 00 نال ركل ثرويموشلاو موشوهوؤلخلا وس عل رد ُمَللملا
 ليلان

- 

 3 رسلاب لتنانب جالعاو لاك ذم دهام جاع د ضخر اك نعم

 نحت :
 5 داو ١ ترن وديبملا ةئاثرا هلع“ اسواق ير 5 ىوارلا لان تح نيلا ذو انرحول يح 8 ذادلا
 ٠ كتائبنلاب لااا اما م ارق بحب اذه هابل نتناول نانلا عنلاركش ارك ش نع مرعاون ارشكلا يتسن ضرعلا؛ ل ورعب ن اإل نبزيسلف الاقل ٠ : ييورشاراطللاسقانالربكلادراغلا نشنل فكرا دع. ظ 0 الا ها ف الا نمك !ناميدلا نب سائلا يبل وضحت اا

 اة و دع يلا هكا فو فرص نب ترام 0157

5 

 0 تا 3 ىذا الفواز وحر نعش بعمان . :نبلانك ا واول رويشحا درو ناكل نومايذان

 و الودي هاطبت ليف ةطصلا ثان قا هال نم 200 وأو عرش فر ومو لا



 قعزلا ناكضاوقيرعلانعمذالا طاَمااح 0 الاول 0 ا
 ةداربلاب الا ىذالا احط اًعالو نهوملا ةداّعس برام ين يذارسكلاو َصعلاو
 بسر زمن اىالاو كح رىزلا ف هرح اهالا نما هلعجالا ذلذ

 اكراحلا ةبل حل كوس اثم اساوب ١ نعالمام ىف !لب هلل اربع ن عاصم انمأ
 اكومسالا 1 قاع 0 .وربلع هلل رص هللا ل وسر باضمارث 5لاك
 3 ارح اقف اال افزو يصزلا هف واصير دب حالا هركذ رشد ثوعمش الا

 ا اروع كوش ميملبر] أ لافو نحت عبوحربإل اما يي ّْ

 ل هوزعمجب ىنبد ٍيدَفلا رجب لاقو لج للا دوا
 رتحو غرب ده منيدركلا 2 " نمهمملاعبصرهو)
 ثربلالبراشت رمل اكرسفنلا لب 93 وه ىزلا- ورا زمنا ارسل تيا

 هبرلباقازلو 0 وجيل اهرضو و .) اهي ضرحلاف هلل فحم ا ارا دلو
 ىمبام شالا يرث واأن دوحو عر اشلا ةأضاذ ا اًمعةرابج معمل 'اءاهب
 نت فال هوتثعلا دودج وح توكبت د 0
 هجولازت اليو فورمللاانع داود هوك عمل طل اما نلشل
 رجسفللا عجكرا زوو سلفنل تب امىيانلل بج نامارذل ال زبويذالاؤكو

 راحالا ول فل بلاد دال ل رئةول او ظلما 4 يلامنالاهث ايدلرطبسلا
 0 دا د وكلا اوهناو وسما قناعمحالاو

 هم ميلا بلآلل | ند درن وللا 4 لاخلا هكر رص و :اممل
 جاو مدع 0

 - 00 دا ١و ذمومل العرلخ يسب

 ركام الروز تو ا اور اننا جرف
 ماليا رخل اوربا ناكاوج دمار وهل ءاشس نيسان

 0 ارك او ذدبقا روس ههرورمشل الار او ال رثال
 ' و دبس صخ الو لل لولا دوجول مش ال يمحلاا

 8 غل وص مشالاةلارملا ل اقور شامل عمابح الا و مطيكلال مسابح
 ةرعرط هويغدعإ رثلأب هب ارثنعال شا ب بوزالكلاةبولاحوإلعتو ١١
 بتاع و اولاوشو نوملا ءساونلانعوهزلا و ث .٠ كن بدالا

 بلغم حسا ةوسروجر ا اصلا يدلك ايفو 5

 زل وهذ بع هر هود حاحا وكر كرر ساد ورك هربلا الع

 وح ةراصانخا دلع
 ريلاب مدالالباق بعاولال ا بلقلا ملا نا طار سفنلا ميلا تنكس انوبلا
 اعلا اعفالل مسارجشإلا ىلا جرب سمألال مضالا ورمل ١ تملوطلاشو

 هع داقوبلا يش داتا دع ظ

 : ورك ويس سسوس ويس وس ست سوا

 ديف

 وستر 2 ١-0 م
 تاي

1# 
 رد هك يك صسمم



 ١ ا »ارم تاممئالا بزكاذا ٠ فادرلإ بو تكترلامجا : ظ

 0 وسلا بلا وكش الام هنالاو |
 تونزلاك(١3 ناورتح عبلة ينل وبلا ثوكسل اوي: 9) كا لع هذابع
 ٠ م واذافدءئنتا ار نمولا بقاع نال ذوةمخر اول عجم ا

 لت سطل انا راب ازاج ماو بلكلار ودووهزتتلا يا
 لس اير دا اوبلقلا بر طضانمجيناعراوبلتلا رونو طش |طمابلا تاع 2و

 1 5 ل الو اوميشللا اهنس نام سول لم الهلا ناب انازيا سلقلا عم

 ا لل ب ارورللا نلت رلى
 1١ نفد تيضرشلو مالكا نا اميثبب مجمل عاقل طابلاورشلا اهبدر تل يوربلا
 لعيب اماودن ع امن هن يضل ةفوصل طعم لاق الل اراود اب تلت مح
 رودس ١ امو يذلا ٌءوحاشلااورسف مالا ايام نخل. لالخ اومتالفلا,ارلع
 1 زي ددسن او هوباسات عمطلإب م اما ورسف 'و اوم برت اينولا تك تخررل رع
 "ل هال سيلتا شور لذ ايل ميفيرطارو ناو ”اظرزللا تحل انارهاللا
 00 ل ى هلأ دبا نعوح 0 ررصاط بلك الا ٠ 100 ني 3 ظ
 بدوضو إيسو مهلع هذلا طاش ار تصتو خاب ل م نيب اةلوشرأبلا
 ظ ع انمار يهل لاثرةتشرصما ظ
 دارالبةوولعت هللا دنع قابوعإب عيضدملو مب وش عطني ال يال بن الرسل ادرعلا
 ردالود اىسنب ال بنزلاو ةرحالاواينردا ف 1 وهدان سالربشلا مةواّسحالا |
 ارشكوساملا طلخب قف دين لعوب هنو ىسيالو فز لضبال مع يز اجي نا ظ
 2و6 ربا ذا ظيدونموحاول هاسديد بسزلاربات دوو المل ١ رضو ْ

 موز ات نلذلل لم تلبلا هزه كلكعا مدنا ناكجو مج تيلاث نيداق رابع عوفولارحدلوبلف ٠ دعوت وو طباحربوب ريزيرلاذا «لاثاك
 ريبرول هلابمش دامت أم ان هننالحنإت رلا ف الطازاوجديم ثوم ظ 5 يرل ادللغزكمرنملا ج رجلاو تسلا ضقن اك نيحر سيواطصن + بييزلا | المول اق نعال ضذ العلا نماهب نير غل ثامن وقن نم تسلح
 1 متن دلافن 26 20 ' اك ممم يكل دب 'نياور ورب ريش ظ

 رز لر دخل وللا داًمع ا رت بتج يا عساما ظ
 2ب الث ف ا نع بع ما امزحهمارتلو ورفع مد اكن نجس را دتلاوت

 رولا حوت« 01 زكاضب اددعهاورو السوم م الل زطح وو دب ال سبط |
 ادررلا !:نامثاب محول! ذ سنسر مل دىالا حدا دود رت موو سال يد
 1 متسع« دك ١ 1 ا عشا



 ملايات اور لع ملإراصنقاف خو يعلم ئرادصنال اكتم اربع نب رح بدو -
 مربصغ ثان

 ُْن ادوسز الز: مشل و ني !نمن ون ددذرعتس# .,ةؤشكاارافربوبلا دصنا ”يربربل :

 داوم لاقمع' خال رستلباب ناقياغلا قوما قيقودرمل هباوتم مسمر مزكم
 امهوقئاملاورهلاةرخش نيب وذل عمج هيك ارد ارئرذ اجاز راجي ذا مب اومست

 5 ١ ددباور دنعزاعن هلل ىصر ش١ دز ملي دلال اك ثوب ئبناجلا من انور
 وا نيلي دصزو .كزاقود اوسع محلا ولك دوك دوك زا : ئىددا
 نعد وريم بيرل لاق نعي هلل هذ برع ١ نع ةمونل الوم اصنع |

 . عوضا بابل انو ييلبدل انعالاةرجشب نب ثب عدلا ربعالا بودى! نارا
 ازكع اجا هب صاد لول ياليت ا صاوح رخل ةدايالاهوضلايكلرلا
 الك ذو اي مسسْرَم :: الأ هن اوددغ ام صارم وك ور عاسال الب اور ومب و
 داربر فو ثنرا زل! د امل .ومزل نك ةكعأ هدف :يزلادامجلؤ] صخاه نال
 و لل الرزا مدر وجحالاو مس اهملاوأ ميل ع يكاد يلمس نم نولي امادصوكربلاب

 ١ قرؤرب ماشي مدل اوشا عموب ال صج ناز اوجد وشل اي وبعلا اا عجوبخلا نين
 2 لإ دطاروغ ربعرعلاوع مدرمواشينلا
 هراررل تيرا عوج عواهسل اهبطلاو عمس نب هاور وددعملاعت هللا
 عوطخلل املا طش
 معارحموؤل واذ عامجلا» سة مة عاب لاستل 1ث الث ني: صاحاللرملا

 مسلالج رركود ايزو وقد | ىنعكر ىحتن ا وزيكليرمل | زف ازاقرب شاد يلسلا
 , ةايحرطفيلاوث كتوم مونلاواعإت ن يا هالول ذل انسة دايز وول: د اير دين
 0 ,لعيلا تلاد ير اطل ناس نع به بط

 اديدشصلال اكو فرعبال نازل ىلا ا يرصبلاهللاررعاباالا 6 ظ
 حةربرهاود٠بابلائو يلب رل ا لافو تاؤث رلا الجب و
 مسئرلا]كلىااشرلا | وطب زكام اة )ربهم 2 ىف يضر فلارطصو دارا
 ”ةرداعرتلا وة لرد ريصفل ا مهلا 0 هلارهثلا) مثل ورجل رجلا فاد وااود
 يللا اعنيزعب اوثلا بارك طيشلا وبال طلاع عر ناو بشارع
 نب'ءهارب ا نيرهحا نب دّيخنب ريح هاطاوب ارهاق اكل ماللا فوزى نيا
 0 اب رولملا ى مرلا ل وجرمل اصررش كري [ميبصالاىلس

 افئادللاقعب زك برغل ال عى اسشلا)ا3جزوت نيلاق نعلن شيلد
 رسال ملي رلارلعوه .دةجوائسلا لاف بز اان ”كرتن نعش وكن ١

 امرا اذ طاب ردسنمل ليزا 5امورل ذابورطئالطاب 1 ةلكوساّجعْنب نع
 دوبي رح نعد اجي أ ثبذ اسال نع يرميالا ريختر ف عجان ابنا
 خل ادوا دزع جبر ىل !نب لبعامسا ننروخنع زحل هل لذا ربعلع اعلا

 سمسم مس ب سس ام مسا د ممم هم صم سس تيس سس سس
 حل ا اوس نم هل تطال نسل سمح مسمع سعه عصا يس مم سل سس
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 مو بوصعصم
 10 خذ 11 د يبس كح دسم يسوم حم ب مول ل
 هللاوطر سابعنب نعلم ولع شا هسالا ]بسب و ا نيزمع اما نب هاربا نع
 هليللاقو اكعضلا ئعزلا هدروا ناصح ني دوا دو دب ًسوكرم أى عاشت
 ىكبرحكرتا دنع ]ردك اور الول منا حارب لانو ردعلإب هدو: عرزاود١
 هينوللاخ كترديإ كبد ”ئاسنلا ردعصو دمحا تن و بيبب >ىلا باو
 ظاطبا
 هقالظابرلاعائم عشامالود ورك ذ ازكعيببلا ىرماصملاى ١ 0 املا

 "رئالاب اكد روبل دزن يرصبلا عالوم مش املا عينم نبو ستيب ندروحنع هل رسارمؤ دال[ دوخي ناوخالا د ةالم رع يحى اصلاد دارا نوب
 22 مل ل نئبدسو لينا ئع يامون الز رنة ارا ةوورص
 مرسلا روجا اريثكل عنيفا ىمالل ئببرج ار كرب الا عم 2

 لحب امشلا حراش اقوداد اهيسوخلا ىكفامزمرحل ال مئعحج 0 أ دسرتصاناو لعل بصسرل مدا زار ترح ارتعلو
 مق اقامت لاق دوبعلا5 داب عؤلاسوراوسالا زلكدرطبو دوجولا كبس نمءداوصخعالي ,ىداكألا زصحارع د اًحاحلا ند وروما باطل
 عمد مهبط ذ اد ارا كاوس لسور يلع ولن رص وطسمل اود ف
 داو يشك ن وب ذهرمكالا داع اذوعئ رم" التأمين رج لاف ١١
 اللا النكد بحاكذعد كو.” ددنس تساوت لع مركب ا
 يملي را لاف وحط مرش عال ام عزمت دلتا ىنر س ابعت, نع اك

 |( ىع دومج رين وداطو ا اوك قسحئداوطبلا لاقو
 هنو ٌيشارزلالاف حرمت رسقال 0 الابجرلاج الين د
 3 8 نلسلا هذ عر فجل لاك أعل اكن اب ف لاط مش للع مل عولفح ١
 1“ ركسلالا عنب ىاركوس يما : ارح ايسر صل وسد نلكل اثر تش لربما
 'مالا ادن 000 وانيرج) الماعالا قير ياادب سلف ,لفجب ىان 00 .و ايو زعص يحردرمل نمذ تونموملا اهيبانوباكاز دكرملا
 اياز 56 /ورللع هذا طيصرب 1 داني ياابمفلاتاولاثا ذهل د دوجولوهو وربع ألّص هر دج ابامتبن مجرتخ
 ويباقلالاربوب نب ياعم : هيد يشيهلا لانالم زم اصا ىف | نعابط
 : 0 3 ا ومالك زك" لص اعل او ضيل ادطاخلا 0

 "ل موطوا حاتم لد وك قئارس املا اهالى ع
 01 , رثعلا نع ثيلوالابذ اياد ش لاول السلا يدوبحالا عطل ل اطوب ماكل 0 د ناطشلانءاهلغتد 25
 ب ”نإف نب ىرع دوج نمد عوشطلاو 0 وضحا و
 ١ واو ىدعاوب ١ هب تباث نمنمل فيعصوعو ياطلخ:لاثر ابد

 كازملا

 ردرل

 1 م مس



 . .١ ستساطضللا سس ل ل

 ول بفاطس محو ةيبس ةجاونو هوغو زعل ندا : ازسلا
 201110 مشب الذ ل ىذلل اورار حلاو ملوك ديتسلا كتل انس ةبلمر وا ةّباأ تناك مطر و دشذ ومب دن اهيا ساوردجا
 نيرعنلا نود انئفدلافالخمب ذويداميِلَعد هور ى مدنا نيايإل امي خ١ اهي رمل راس لع سلا نال, تطمن ؤيدرلوة ومجد دلة صل جراحوم
 ينونذكو علمك اهلا د ةجب ازللاو هيلمولاب حوحو ضرالا ئطاب ين

 زيا زول ئه :اًملِع ومحب ردو يتلا لاقرب ذ تت ةداير لانك د
 ا 00 ذو. ودّصلا نم جر ماماسارلا نم ٠
 ايكيا ذاااور ضن د دحر هجم >وخفالمبلا طلاخول ايفل يعطل افيو
 ١ روحا لابحر ئمثبمل الاق كغ امثدللا يسر الماما ) هع بوو خلعت
 هه نووتوم
 ٌتاّصملا نان اوونم ءزجاجاواهردجوا هضرازي هال يار جلا ققاصبلا

 رانرشا ايلا د رشوة. ملاك مقسااكرو زل عفر انالد ظح جراح ََ

 | هدردرل ” لاو زتايم,رتل مضفدداراناوةييمضدن !وره طوول معك ليلو دوعرضب هزخاب دانس هجارحا نيعئال وذ اكنار جملا بارت قابلا وعوامي يس نف >ياهنتداهتر نكت ةريلشل هلابك ا

 ْ هلذ يضر كلام ىب ىند نع الصلا مسن مدع للمت هل ايطريووملا هرد

 ظ صمئعملاعُت

 | ريض رلاقامنم عسنل جادا دل نمش ثدالنلا ياما ايلا. حبلا
 ابن ع لب تملي ذكوورعسم قلاباو درمباو بطنيدس عندو ىلاعت ملوقأ
 طي را ملسال ارلا دولا ثوكسو عب ميل ارجع ر كمن زيت ادزئونوثلا
 ايا متع ن هلل يشر تارثع فد نم نمو حاوعوذبا كرد

 ا اوبا دسم "اهل لاق دنع وامن هند يمر خب امحم

 : عكحجورل هود ممصصملا

 رعل ان وملائاقيايعلاو بلح 001
 26 كبيبملا ١5 دايز ررخ اك مدعم[

 ١ موئملا) ابحر رلاجر يمشيملا لاك منعى ان رتما
 طر كانها م واكمالاوةهنلا نوبل لسسضلا» نمل كلش

 رلاعطاقالص انام يازطس ؟ ليها يزل ارواب بعؤبو لنملل كمر رصم

 لاقرضخإلاد اجلاجغلا نيروفو رع ردع و معلا رث الرذص مصالا دارا صا نم
 يع شلات انارع صعب نع جر 0002 ناارظن هيف ارعلاظئاخملا

 معز ربح :قيبرط نمورثعوابا 00ج

 ادد هني ديلا وك داهتس د رعود ننال يحال مك



 ظ وصوم ب الامد توهرلص سو ملعدلدا يصور اذهاد | ظ

 .هزا]3و يننارشبوم ا اورهشبل اقف دجوس نحت اهب اثلا نامل ا! نيبو
 ريذلاراودأ هسواهيم شان اور لس اال لعوطوم تيدا رر قعببلالات
 عدلا رد جاو دغش اك تيان رىلا وطن اذه اناث

 ريش وسنن ىلا 5 الل لالا بتل: ةرجازل مورد رش ابئب عماياغبلا

 00 ينل! سيمت هب اس ةنتبلإب دارامثاب ملقا دوههشلاط 00
 ا نع حافلاودد ظل درج اابلاب تهدي ستذهب
 13 ةةنرعلا 0 ىثنا ع اقكولاو ةومر1كوولعالاربعوغ
 رك زمول ساني لا نمور دوج اسالاو داعب: عر وشل هيلشمو و زطبلا
 ا يذلا بزاف امال ف ةمبسأرع ىرج مطئلارزدل نيّقنالاو
 لا ةرالو لب وانا سس ىلا زول ىباومتعو امن هللا يو هكاسالا لعل عمم
 كاي وس طولت ايجار صنبور يلا يح اوتش : دا
 00 الطالاداستقا اك ا دداراوا نيبرائثنم

 نيرتدماز وجود عرلامل هلل اى" اءبسح 0 انؤرحاو دو تاك ابف
 : ره فد هنا ترو اجينع جامصالا د حولا

 0 نو 0

 همحا
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 ل بسس 0 2
 لاما ونا ىلا ,فوصم ران اكروزجما ا ةعبسعبج نيد هيو يا عيس نعروزشلو زا عبس نع رطب 0:

 و ارم دبه حاضالا يفر وم واشنا
 بط رزافاو هريعترل الو فاحت لاق دج و عبس نع نعدرعملاو ٌةودع نوع ةثربلا رح سو ميل عمد الي صو ملا نا اماعاعل لاو 3
 حرثعرهذالا هاراامذ نطعلاؤيط منه ذيع مللاراصتقاك» رخل يزعت امن وعبجملادحاو . ناكأ ذا شبر لا نا ةرموبغ رض نمور شىلاعت هللا يمر جوع سس نب نع
 .ناطبشلاوم حاوصلاو بلعلا قر ياظمرلا نم حاوص الو حابصرمغنماعبلا
 عالسرم رمل ميلاد ةَيهملا دولا نم لا دبع ريش يعط تاقيأعلا عسب | نعرلاو عاب نس "الاول [يضون امالار وثنسالو بلغ نزلو نيعلا مدن لاف

 ] ناجديرا اةيلاربعش برع عب ني روحا ه ذوررش حم مشا نلصأ فال لي ذ ايي

 ل نمو ايفان هذان لمحل يش أشل نع طاب «ثدب حاونلاهظو هش ىف لن



 ١ قعبسلا عالق متر د عيل اعت زل يدر يرصبلا سل نعمذ احنا |

 ىف الاف د عقودا موي حرس نازي علد دز علكناطنلا ْ

 ع ناشلابلكومالبل أوم اطاهشوفوألا ةماطيو حام ظ

 ّ ٠ .ىميل هركر ام هولسب و هوكش حرج :ملإ جلل عدصلاب هيعاولبب هلئاواجبع وو انسخ ر؟درابتخالار ذا الالبلاييرلا لات لوقل لوومالبلا
 منه هرنعام فرع 6 ذا دافع ملم الس ربحلا نا تشب ركل حسو هربص
 ردرنتلا ديوب ن ال هةجو كيلعوا كاف تلكتأ اير طال وطنا ضرع يدئوطنلا
 تيد ناسلا ل يدر كوم عفدةيطبال هلب قونح ثبشُي دع كمبشبالب ىطنلا هم عوسم
 كيرا داراصقلا تور ديم لاقت اللا نينج بوحايشاًموْن اكسالا

 ط1 مدبا يقل كلاودا ايدول ىلإ نبا لكل لم نبنع مبلعو بت اليل لياهتف تاركس

 + غاضتلاهأو ةدهنونات صا مالا 0 يع رج و و يرجو د ردو و لي دب
 ”٠ كوثالاا.ْنارلعف االهنئاوال الضم يشل بعل قانون ابطكرسالبلا 7 / ١ ببرط د هاوشض علل اف واضب ١
 هارن لاق ا هاو بل عوام لمجد كح لا
 درا نط هر رن نا ف ان الا مدعل 'ناينعتم امض يشلاب
 نول نقل ٠ لكنا :ميتردوفورص من اح اوبال داع نب اًنهدسر
 دّهحُُم داملزصاال تسد رج نارعب رانك ١ أب كب رحد 4 اداوجالأذو

 هبرئأبال يدعتد اووي عجالرتا احاول: ؤشمرلا عيمسإب سبعا
 حورجوحالاو با زسخ ا مرحا ن اشارة عيزعزلا لإ نير رق ِ

 هاورامدد وجب نك“ يشكر زاالاتاذعضلا و يزل اهدر داون ابحنب قركذ

 ْ اهذلب امتعيلاعت هللا يضر سابع نب سغدرح مور ملاذ النبررثعلا

 - ماس

 لازم ترذولو دوعسم نزع وشن ور لية سبيشل! نب دا لماما ]كوم ثلا

 جري رفوكلا يارذ يدازبلالاقف ثررفايلا 3١ قر خرافذتر هيا صب أى اسك
 لاف رشاقه ريلع عراف يرد زبلا مات يرحا تره جد ترضخ زو ذهْئِميلَع

 0*٠ قطلاطومالملاز ا « رتبتف ونال كلاس اهذحا تاك
 دكر اند اًممسلا سود املاك نبذ كوسم باك ا رابسلا د -يعاضتلا

 ايس دوش ملون اطملا ك0 وابل ملغ نع

 نبا تجبرحؤمب دالا كر اذهل أ مبحرحرؤف بيع ةاللعال
 1 أر د

 عراه وصول ملك ءامصود العري ع لج القز طمنلاب) ر/البلا

 .٠ ٠ نوكتش دايس. 1 أطمرف تعرئامم يتامننال يصمد

٠ 

 : و ريسرلاردخكردز لاو اسككا مزاجك عنا د اتيووايلك) وحان[ يش 5
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 هت

3 2 

 كك

0-2 

 بيل لل

 2-0 .ح نجم



 ٠ قيفلاب :كيلع عازم .دوص , ائيرد تعوكاب ئحزرمال هزحا ااقو+ +
 لازا صكأ م لع هيض رنتي ام هلداون اود دوعسمنبنع "ياسر خلوضد دمج قامخ
 را مقورولار ان 2و دردارش اكد نك ىئبلوربلعك لس دوجوس

  1كيبتح با ١ ثرعهرعنبزع ئمذلا ةوضنب صاغاطعيا ديدين

 طر وطول يزوجلا نب ريش نموا "لطأب ١ .
 راف زعم زهور أف ريطدنمص نبت هللا دابعداجعلاو هلل دال دالبلا
 موزلالضفال نا هواظو نو ربعاذ يابا لمسامضعرانا١ ومما يذلا ىدائعاب ايان
 رمق زكر ذا مم دالبن اردولاب ف والا ئلكمرهند ةماقال العب ماقال ونا

  لونخلإإل بوثا امون بطل الاو ءتطوو دذاحرل لسامملعاذ زيجات سارعت
 طيش لو دابعرثكاوادب ا د اردت دوحارلبلو جامل | بجلال بدرما نكيادمل ردبدوحدلب نضدابعلا ملل موسي درل ذد قيالا يحال فاطكل + ونعم يرجون يننن لضئاوع# >ايعللوسناوب فاو نيلا)ساو
 نايبسُر ان مجرلاو لات ةنككن - , مد لذ لع بوع ارجع لذ انيرجرث ولا
 أ وزيل #بهازملان ناس اوخرل لبق نكس دالبلا يارد >اممئعيلامت هللاىطر
 يباب رلب لانا فارما افؤيف عب اصالاب هاير اش لاق ماسلا ل تلت ٠

 ربجرلا نعبر داوود ا بحب رحونورحن ريلاوربللا ببذل لا نكس
 هعام ميد يعيبتلا وريم كاذو قبرعصو رشسو كؤارعلا اظئاخلالاكماوعلا نبا
 ٌىاملاو نعلن هللا يصر افلا, نع مياطعماوا عيبا سن قر بكلب بلعا عبابلا لفرد ابعلس اذ اكناورع !اىييناج الا راقوطنع (يشؤ حرنر دل دة عز وجال يرام ايا ”رارك بيتا وعلا الجاحالل زرح الالام ملام عابامماع عيبا ف ثلعاو تمنع اهتلان يوعشملاو عب امار العب ناجب اهئملاياايل اربرشس ن اعتبلا ارت شوولشا ”::امزع بهز مر الا لعال موصل! يت اكامسلالهالربلبل 3 هللا فرك رب "ير يسال اررؤو للرصد صالخابنارثلا ارا ا ضرالالعالموم اينرنل ياعسل العالاب ارث ,نإوثلل ا ميد رطب يذلا انبببلا ظدوزملم ةئسز و هسصريريكانمال حان نب ديب لب نبارحاومو زبي اعنع ىطقر ارلا دور هومنعو يداضمسلا دحر ميثوع اما
 سرملا اماور املا عيبالا لياورومت ايا د ارنوب رظعلا يابس انور اا اهز شا ا ئيعباشلا نواب تلعول ذا ن ائببلاب اهغيلعت ياو طنلاخلاكور املا نالماعثم درب نس رلالث فو رح ]نو عمر انف انك
 اياناقونتت تحري اور يقف رم ام لكسب الللل الاثر .رايحلا مل ناك م بيب اازئكأعت اذ
 0 "رئملان ع ومنبملارط نا لاق هيداججابل يزلا مرح
 م مست مس ل سس سمسم همجمحم رنلاب اهركرنلا_جويدنالا ئ ةرغلا# 2 ناو 4 نى الطلا يمس اا وزطللالهاقابطا

 ا



00 
 نما ذوبعدنُعب در ابحاو ببيع هس وخسون ايل 'جانحيامائسبو الك ذوو عمم 1
 طولاوذ دايزل الامن هلد'اعاطعا يا اهيمأ كرون" زنابسو نضر امك ظ

 ' امو ليرملا ' تببحو دعو اهن هلل يضر :عداشلل ةبامدذو مزق طصاو يا امرت ؤ
 ١ م اورلعائىفاكلاوزل اومن رب لع لدال عت هلل ادد عال لا ظ

 ا صمخاز ادالانيب جاودز الارصاد رجم اكد لص او ١ ننعم تزيل هنأ انصرف فا كوع وسرد رابحالابجاسماش أ

 ْ وبما 3 الا نيبلادا دج زدعتلال عيبا بوموب سن يروح ذلمج / نع, جمل يلاقرح ال العاصرحا موش وسبل ماع ركو ىسبل زرل ! ملم عدو نمي
 ١ ممازحب ملحنع
 ١ ىزنإرال نحيي تش انعم عاب سؤعب يردن ل الاف عب ةيشت ناعما
 1 امهيبهسلنو ريش اظاولالا نيته شا وكب ن العسال اؤصاقفن ارثد
 فور البلك اة طومخحد امرا ويبمو عيسئشل اي ا قيودارطالا ورح
 ١ عوير شنخال لاقو ذر لى داومزق كلا "انا الل ومعمواو عبس نع

 ُ رمئبرز |عصرمر رص يفك اعيسل قانا 15١ ضالكد يره الا لاك ٠١
 ّ رزعل !اهرح يسرد مش ربحا لود غلو روت : اشار مازلت ا ىلا رجلا عيبلادازث ةنيب اهزجلكماقادذكيببولووسدل الع اناا
 انلانن كنان ايقابناكن !نملا عج ابلأو عيبل اع شلا دب درك د١
 مدعو اونا يصر درا ةعيمح اون !لاقو شعلان هللا يف اشلازنعرا رب
 1 دما مزعد عاننبملال ىئل انتل نان لبق اب: ىلا كب اكن اوت انل اخ
 ١ ا 0 وول اا ياو رشعيلامن هللا
 هاجيإملا ين ند يوشالل يبس بدو عسسل
 ١ ملغ ةلدأ:ل ص هلا لوسر نعجن رحت يش نا انننع 0

 ١ 5 ا يف كلو نمار ظلال زل نوع نر عيبا | ١ ددركزد ل ج١ لاذ سو
 ١ يجد هم يدشم ءناكذ جوز ريع يعدل ابن احو شبل ايوط توفل | | ظ مدملا م كرئيمل كلسول نئواوص اظل امل نذ اود نمو هوريلُع
 ١ ظ 5 10مل ب قرعلا نلاث لاق ذل تممم راسلني
 ١ اول ليصل و0 من 32 سبي ا :لجنرشلااوعازنت نم

 ١" ظ ا د تي هئاهرترمظامزصالا |
 مازمنلاؤتم رمل ازا صاولا زل الرلاعضائلا اقوي حل هركده دوج | ٠

 2 225 2 ب ع : يي او حج

2 22 



 ل
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 "جو

 هبل

 ةرىتللا

 1 لضا اسفو

 امهملظنو اوخخ وقعا ذاد اووقعاف خلا ةرخلا مول :باوم 0

 لاث هرحرع رمل ا نع ببعسش نور لو هد اور نسوهدرو وي و 5 اهحال 5 كت ظ

 قالاوب لع داام ءدكلا كلغ ئملادعدا نملع زد اور كاملا علخبب ظ

 أل( ةوبعو د ائلثملا وعد[

 ٠ هتيم رغابو ساتعُْدب بابل اع طيبعنط ه دانسساو ملول ات ةئداينرو تجنبا
 عباره رعوامدعلاغت

 قلاخو قب الثلا زئالازخا مدرعرملا بن احن اه نامل نانانماسنلا
 أسكلابم ةسقاشلاو حلاو ةرعاؤلا عد اوجانردعي امن ها اد لوبد حاوي ا

 ل ارو اسمعو رزاذلا بلك نيبم وص امم
 لطعمولبغت 000 للا فكبزولل وصح شع لوم

 2 كان نعرف اد نجع اشلارثعاليدلا باكي اليعرملاد اعابدش ئردوؤاس
 نع عر .راثلا ف ءنبءىهامل ف اكلامرلا نب اًصلاو يدانمملعا ديلا
 هلم ها ابحا ل درو اروشدب ع جال دوا داود 'لاقورمل احاوبارم صو تشرب كلساكر اا يعل لس يتحصل دمع تيم
 0 رجب لات وروككلا خلا مرو يفر طوم طفلان يام قرارلا ه امر د
 ل ارو ارمعوتو ١أنصنا ربجرحر فلم ا
 >< فقوحلا 3 نانثلابقوربملا تشي داخالا ب اس١ له يانا قوص

 لالا عم اننل اذ

 3 نرزوجايربهل تحال 6ذ 0 و
 نحال عارم ليم ياست ثييحب اكشنم ني رحله ا

 للاكولو دوحالا ا/هرحا عابننا دارب نارلصد 4 اا اره د اظاز هوز صنالب
 ا ناك عري قلط وأيا مااهال اك مرمي شصار
 هللا ريصؤطصلاهَْع وصخلال( ذ ثوكوغج العلا يلف | مالا ةقوصلا دبل ايركرافملارثلاز ا برغتزك و *نكولا نابنشت ايران
 , اطعالوهللاةع لعب اضل وعم 0 اد! س وربع

 ناسالان الشال انما نلازأب بودزلا كل از اطامزاعج ئباتبرشم#ةدمفااو بهالاوردرملا ثيحارمل اقثي كنكيالملا احلا هلل ةاضابمنم |
 دج دي هرم هللا يضر روج سجدسأ ولا نع عيت دعا 21 دريغوا دي دال اموارعش هيا وب الىرلاوالوبتم نهر !اوزلنجلا لحرب ئادب الل بود > لص مدر يئلتلع نب نما حال 'ء رمت اال بالدور ديلا باو كريو ناوخالاو تطول رق رو ل( ماما ظلاو,امظلاو عوجلا لاخلا قانن نم نانمانرلا عاطل واهل: نبل جانبنا وت رتوممشلاّة ما1ةل محو زوكرم
 + قرار ع د امي تي ام طاحت اتم ذافةرمحل اوزيل نيب ةاست#



 و دس فلم
 روت اه ةداضائرلا خذ زوال مح جير خلا فيطرمللا شد رايق دا جب نم بول
 تااطلا هزهنكةرملاورغ تذ اهرذكت ال الّصلا دناكا ذاورن ابككاراا 0 ابا انو ككارب+ اًمدرم ىف ماعت هللارؤررعلا ثا لاك ب
 دارئال اف طقوفزرحل نب هروق اة مبطخ# راد طك اوكك زئبوذ تروا بخل قبرت اعد
 م ردأب نيف زحل ع راسلت رقابنا ينج ال رع ب غب

 روك ا مهلا اب لجاَم نبدجوحر وف :ةروص وع ورع دعاملالاوة تسلا ئيدع
 جاع يطول مب ادادرمح ١انهداو اور نمو بزل نايف ب و لاك :

 اراهظاونيلصللل مارك (دوئيبسلا را الكاتن ار امل العز جو زعم كد ارهوح ايل سا يومام از عبسلاضعالا نيدو سدلارث اال ا مد٠نب نعت ان كار نلاالاتا
 م ةربو عم ) نع «يرلضئل

 51 م“ متسع رطحوملا عماشنلا ٠
 سا زها وثا :, لل تنال ءالهمب "ذضطلاو بعلاج 4
 اراها مملا عييصر حاظو نارسنحماو صارم دا ايرمزلا هب از عذر امانا
 دال يدر وسر اب | اولاثدو ارنب كانط _ هديتدابر فال كمالاءدماراب ثيرحلا
 باص وبرج نع * ءاصانحورو رارك اذان اس وركش املك لان ككنلاملا ان
 2 رطلا را رهف من كلا يضر بالخل نوح نب نع بهرنم ات هلل يد
 ©نابوث نع هربغو
 ةشاشبلاول كرامظا: مية قرص لكك مالسالاياكيحا دجوؤ كتل

 ىلا هلنائدر تيذر نار ءمب) اق قةرصل العرج فاك لعرقد كيلا ذاوشبلاو
 ناب حاط نجي هوو بولا اضن وشما

 مد وو رلط مدهحو ىبع ربل وف دبلة رسمة شابا و2 يعش
 لان اعدم وعم اكسانملا هيح صب يزااوناملا الكدر ديو
 تابصعوا هر نقش سانا نعدر دام رذ اكدت بحب طقد ود محو ىسعل
 ةحالو كلوب عر ولا ٌاانييكسللبب وو منعيباعن هللا يارس انامل

 اطاطتةحؤبةرلاو الورعسب وجراح قال رع عب تحد حولا الو بصب
 فورم لا كوماو للا عرولا ارض دل زل او الو جحر هظلاا والد
 ْ م رصد را اان ياكم نعول هديسحو ررشلارلوعام ف
 هور وكيلا يملا ةقرص كل لالطلا مر ئلمرلا كد داشر ارز

 ا : عر شلال بان زل صاحي ل نبط قشر فو قلولا ىلع سلتا
 ا كاماوررصلا عئوم ىسالا عاذو نك رسربلايدرل رجول كومبو مل
 كسلا قوش كض دا ش.لا !قدرطملان علف عل أو كوشن وشنو ةلجناخأ يا
 || رحاوت وأسفل هستول د نركب م ياهل اشار 5 دص كر هاظ ب امذ
 راوركربوبشب 23 ريكس لص ص 2 اهنم سي

 ا سس سس سس

. 



 5 يعالا وك دول كو خارخرا كرس ةسسمانملانبءلا ف «لثأ| نلث
 ( اورق حص اطبا ومتةراعواّبرط فرعون مبات أئر يدهس شوارب

 أ لاَ "ةردرحملا نع ةراملعلا مشا ,سالمالا ردم وأسم شاب 6 اندلاع |
 ةحورريناكد ةلصلا |صوسوهوةرب رشا! لخدننك مزاح اعلا

 ماما يوانلاروصلا مد ظ

 و م !!
 د 10 وشمل سل ىبلزةلعاف اح ياعمر 5
 مولانا ورع هاو كاهل نيزلنا اي
 اسراوذوميملا ود اع اولا ةلصو مالّشسل ال زبو ويئملا ماركا و ةرررذلا
 00 ال ننال ذوكو (ئذالا اللا زاو بلاطلا
 ةاكبسال اصرك ا حر علا نبلافوضعبلا هررد ذا روحو جد لكعاو
 لبابا دجيلارووس اول هلقافص هدور] يثسبل وحب يدم لوالا

 :قرصالاةوركدم ا ىو فورعمل اوما يشل اةلاوالبناتلا تلقنلا
 00 ارلاوه انمار مذلا ئموررملاو ام
 نمر لركن اون دوو رعلارما نا اسد عماله نيمو شيش ا

 تامر دلك اوهوقدرطلانعيذالا نط اثم ازد الالة الا نئمزكا ف
 كش صاعد رحل ءهللارغعرالف ةقرصنمامبإف انا د مم ا
 نك ات كبحاول دؤ يول دنس كاف زائب اتا قيراملا نع
 ذم عصر قنابل هدروار >ف !نعرازبلااذكو بوش دخاشر
 دمت لانو امر اذ اذ مد احاول اناافاو هصخببر !راّمعنع
 1 هنةيرح ب انمار لاك : وحسم
 ررل اب ورز كك ل ضمنا وبه زل ارو اسال يا'كارسكل ةبلحلا خللا
 0 ا 00

 بد” خقر اعلان أ 0 واولا كنب دون سلسل اضح>
 | ذيج 'ادانا نذ هرويعو يرش مب اجو يضنن !اضوبعو لم الاووعد
 نبأ يرد لعوتحلاب ل ردسسارثو وصولا ر ثا نم ةمايقلا وب ظ
 د ال صمملاو دعاسلاةنوكت امنا ةيلحلا الل هال يبل ظ
 ويح اداب اعنص ند اينوفا يال نلاخع فشلا الك نال عسل ازبج

 /ولضول ريح تالعوت امائحإل (1تلعولل ناز رامامرل كدت دلما غلبب

 عج ازعل مال اد. بح اعنرع ل سم ب در صن 52 ىلا لأ يضم ءاظوإلا "هليل ويدإسو راع ملا ليصدل الور نحس



 ١ تا مي عميق ئل اظوض لال طسص طل | ١
 اميلعوو 0 رص غار ةوطعل ةئيوملا هيد ةبرتنع نيو شلال ظ 00

 لاس عاق ذايزرل نر نأ ةو وذ اقتل 8
 ا -هخيرئل هش العار كون هرحاو رايق ل رحومو يالا

 | :بوقعزع اا امر ةجاوبطلا از اعؤبرشف ثيل اولا مها طل :
 ا مِلرَمطاو اىشعملا» الكامات هاو 0 لاو يعول يذا

 ا

 ا

| 

 نزعرل ىلا امر اك بكى بطدفبلات ةووم لاب انكي جررمغلا !ٍ
 هيدا اف وعزب ننال بعث ير نيزيزملا ربعتب د تكديعو بط طلاب 1

 مم كورس سلا قو تسيب كلر ككم ح
 ١ كيلا دول كمر بزب هوزحاوئال ا ةورلا يذ رن ودع عوضا ١

 دنع تلو تامل لاا ةكشام ادا تطل ْ

 ىرمملا ناورم نيك ب دب ببث يمشبمل الاف كنب هع كباث نبزب) خرع ىط

 يعلو هد

 اجدةورعزهوبعلاوهوزاولل زم زل عاطس ةراوا جان هاوح أش اازَو
 الاوروا ع اورهب مولا انزل بي ذم جلارخل هركد يوصد ةودعإل
 ” ءللالبحي كاتب دبق 3 واتس جام كهربي الحال اعذ هنل مانو عمو ول

0 
1 

 قوش عار ار و لهاا
 مصلطم سر جزم دا هيكوت "يب ركام اعلا ال ا

 للم ع دا أ ,ةذل ا ةلماقر ذ.ثىقو ا نصلشبو يرسل م
 ىلا عرشمغالا نع نتيرسمبلا يحل سلامبع نع ائدزالا دارت يصار "0
 فاعلا الاف دج شرلاربعدب دات فطقر ارلالافر يشدد و سم نب نعل او

 فروخ ا 1 نمويزناه شلبرجرمرسبلا < شرعالا نع شرحت ١١
 هداور ميلاوشب كرب درثإب ريم مشوا ربعئايؤلولاديقعتو دحصوف
 نع يسر ارل ا هندارببعو در“ خنغ: بطلا ومد اخهس تابع اىبطلا

 دوس .نب نع 1غ نع عيعاوبانعشم الا ع بادتعلا بحبك
 فقع قع الاف 0 هديعيويراملا | روز سهزحد

 ا لافو مهقرعا ملالع هيما ]اق ىزنل ال و مج ورم ط دانس اذه
 ١ . 2 دهضو ّيسرارلا هللا ريبع نبوشسل رك يوحا ةوم
 ا جى. بفعل هذاك عينت سيل وعضو هرئاور بج جاو هسسلا ا
 ْ مب دوفسسرل أبر رحا ىآد احب م بر اربع ويعم ويجد ادني

 1 ميكا دبعتيلرتم تبلرتماو اىنمضلااو 2 يالا لاكو يقننا و دادسأ قمل
 دعراو قرب اولاده ماودصنبوإيزوبلا يحوم

 يي | ل ل
 ب رص جربو بف مس تح هج نحسب م اسي ومس اج هب هس سمكا جا

 0ع حسب بسحب دج جب هام هع س رح بحس: يجيد سيحمل سم



 عم مند
ْ 

 ًادطقرم :طماعلا )اعلا 0 ا
 ظ د جم و ٍ

 .ساضل نعاوجترم امرانن انعبن
 ظ رلأتمالنعولشتلاوا 0 ار ا عر
 ظ ايىووعملا بلاط يب إثب طع نب نيسل نبا لع ب 2 ردع ع دمعت أ 54 را دتلزودح ا بيودتر تعمد شطب هيو نت هللا رب قل هيا ناذ 1 ل 01 ور رجر يم ديب دي كالا ملا رتعع
 اذارومثا لام وم ياعت داش بو ياذ داهشلا امج ومر حن اذاربلع دررشلزماقا بجو ىاد ور دودو متاواطاا ذا ناصمر وص بجو جاع رضلاو لذعا ذا تبصلارلشمو يصل يام لل اعنا ت١ ولصل !يدذالصلا بج 10 . ةلصعم تبثقرصماماديفن

 موسلاو ةالّصلا بوو ئمركذ امو ميم نيورحوا م ل الحالا ئس غلب
 00 ان بلان بحاصاحلاص لط ان نايف اددنلسإلا نافل ءابعْب لا تطول نب نطر بهما غم ةرح رسكوواإ واول نوكسو ميما نم : صولا دع الان م ميرا نمر 0 نذاطالاو نيقلاب
 از املا رك فاسو كر ورام اسدلاو عيال ئيعم بلاني دال اربعس نيرو 1
 0 لو وسور دكر 220 1 وجو ل دبة اطا سدو سو ةاسإلا وع ١ م

 مالو كي انزماحر نع نع قضردسلا يع انثللا حصل ور علل و ل عشا هيش لا :0 لن ما مماوؤاشدو لمعبللا نكرارقلا زمر ارحال 2 ظ
 لاق ةورع "يبقا لاو 0 0 لالا ثوكس دوا 0
 ا رومالاو 200 ا 0 ا يورك ل بورص ا اروع تال ار دامي ا مبق تك
 1 . مرو .عب ان يمايدلا لاق كم بع ٠ طازه اسسرم 50 . يعادببوا# نعرارمؤلا بانك يا ا ىصزلا مح ون داع هزهتو روحا )هنموملا 20010 جوجو مرعأ نعيم 5

 ل 1 خرا اسبر سيد ب[ نطاوس 4 نمسا د
 زننال نم كن يل ناواهبت ن داعم ئ ورع خوسب ا نيون قي ,الئاحالا اتوسر ناووضا وجل وب بطلاب ىف ى الان الثا نا 0 مالسالا نع 0 د

 سس <“



 ا وعتزتلص اجلا زا بوش ناكتمإب اًمناذ خرجت الؤوشلا نصا
 مس نممفرط ناكر دفوش فس ١ن يسار ماجا ضالة

 اذارلومبوضحإخلا ات ١ مشد تله اجلا فنيفووشملائب

 ثاىلا 'ةراشاومنامعذا اورام انمار هك دحوجالا لع اةل اًهضب
 ولسا ذرشلاناو) اب اوس هيب نعزمماب اما ثاشالا عون

 ماركو ىربكلا ةعنلا 0ك

 لخاوزافعلاذ اا
 انعتور كسر اهريطو للا اوروحمث 'ءل ديا اكاهبواسملابك وما كيومغو
 درج ىدال تت هاركدل ريتا ةرامالار اذ ا ا قيدسانل أ عح

 سان الغول رصل موز ظدوعصل ودم |ذوحر رو لوطرلا ركل الذ ازعاج د
 0000 وا طاف بد عنجد حطب ايو فر لذ لظلاا مذ درل 3

 دندنها اوكلواث لاو .البول لصحلا ذا ميفابغار نكيرمل نم هانعموارميرل
 نايا ثرجا دارلانءانمسو ني داعم ”أبئدل هللا نوع نم يونا

 رنعزمرعا نصرك )صج لق بلطا“ "ف ديرق بعرو مل العلو حم
 سان مك ملسال نايل 2اس هيفدج

 0 نصمم ام, وضاوزنمركعو مك ءالس الل نكه اركض
 سانلاوخنومايسيلملا لاير صل حال ضج لكان ولا

 ا هلا رخام اردد 1 د ٍِ
 ١ م كرالالوعفملا وكي ن 1 وجو ردر اهلايمةرملالك

 0 تابشالا نمد ايذ 2 وع رمش بليسأتلا
 1 /,ذد4ل مود 3

 امج ود موذلا الوهم ابو مجود موثلا الوهاب .
 نه 0 3 نيب ىب ذبزد هد (ادعارطعو و م الخبرم 0 .٠

 20 هوو حالصال وكر اذاىاداسفلالضرالا ن
 1 ا
 3م وهذا فانملا هااًمكااح كال سانلا

 لحرف باز

0 2111 

ن ةعينصو اهرصل فاعو [هلسون ١ انجلو نلفت
 0 عار ضخ اذ

 0 اردو تيفي نقيرعلاراوس الغ عالطال اع اَجحو بع

 0 ل ود حالضألا رسل

 ببزلا اولا طاوياعتر اقةمزل مزملا وز حرم اكمل نعز اس وصلب

 ىلا لات ةرنومت بأ نع بدال يا لاا ؤحح ةيرل اوما ظ

 جرتمغا .
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 ١ يعي قزع يلع بولو ازرذ يلع ل >اامىتحا بحاص ]عانس ىرك .
 دروشو ذرثكشب تانسحلا لرش 2و وةنح برضوا جال الكب ل تكبأ

 لصجلا] افرجالا الريزككلا دل صخلام ا بياسلان هه ونمو نمرملا اربع سلع

 تعيس وددرل نضل احم جعيتلاول تابتألال هو وأل اون لقطر سلا

 بطانيات ورجل شب مل .تايمل بود ذاف نموا ةيصيخ ولا داما

 دبدوحالاك رنا نمور انك ضرما 5 !قلطأ دوما ا ثان طخ دوحورم مدا ينم

 ,بانعبطب هاا جيلارفوت هل نايملازاف كلا لداج با ذا صخلغ جا
 ”الومجادهو بلا نع يعكتب ه١ نب دابعم كيدهم بسك
 ظ 0 4 حهوبعو ئومؤ لا داك

 -- ىووص زيوس كوملا بم اعلا موس م ٠.٠
 ِح دلاله ع لطول ولو لعل دد ار انلازهاىعب در اسبب نع صو

 أ يلوا نادبتيربد يعد ذهول اذا ١ ولدا كامازجبالكلا
 2ك ررخا | ايفا رمش شنوا ةررص بوو اوي الاسك هسبصا نمو لاك

 ل ليش القاعلإؤ بسر انك يسوجم و١ عندو املا نبال نبا امواتنا منت نمل
 راثلاؤرت اعنا هزهاوبنلا كابل نيلانف وبس" ىبؤمابلا ل عجب أسيموبلا
 دوأ نبذ اهلس مبدويمببصتا لاق اعس والاب اربلعلا هاعر درب 0 ْ

 حى م ت7
 0 ا بالنا دة عامل الصم اصلا غاونفخ يار 0

 00 0 >ناك ُ

 2ر2 كاربع نبا 00 0 ا 1
 ينم اهواي مل

 ١ 5 رابقوعلاو انهما“ 7 مى

 0 يراه وست ذاث ا و اهل بسأل سلا هلصلام د
 دردلا عدا مدولمججرل نول ردم الم اخس ودالا موب لكى ونسالا
 ازوؤلصواؤاطارخااومل ال ىانم هاير بع رضتعاهتكديثناكاناد
 لا "ملام اطره ا ةربر عب ) نعئنهر اكدوا ليل نمار عاني ار جل

 هجالإ بن ةوببعم هدانسالاةلبرذ هلىومال اوريلع تكسو رب ربجرح ب
 ظ عري عساوناو هثبادوع بابلأ وذاق



 | ليقاوستل قب الا بشيرردل و لو نعم وصو دامت جاباوبلطاركَو١ اور
 ل هجر يتبل انا حاب ييرضل انك(: سكفلاو باطلا سل

 ١ وعوزلا اركاب اشلا ناكئراو تنكشسا انا يشب هش يشي رالاقادلا ةرك لا ظ

 00 ' در اماون سلا قبس انفملاَد اف كك ذ م هزيل ذاباناذيا اهضذ اضف نير
 1 : اد كلارا م ذب مو مد يبثواضقلا هبايرجاكز علو
 اهلثمللا رمئل 35 اه اًدلبام لباك م

1 

 أ ١ ةرشملا ىلايل نمرثولا شرا دك قارا ىنم م لاعصخب 7

 3 ٠ ١ ”لائردلا أواه يداميلطا رعأل يا ثاضمر ثموحاو
 1 2 دامهتجالاورصئا ١ ١١تلاطلا

 "1 ٠ حفل او لوما هيشلا زبضتخ عم ,زعلاو ب

 "ا 0 يئئمح ايلا نكد

 1 تامه :ءشفورغ نبوررع 00 3 نوار
 1 ْ ب 1 انيس ا ,«,حاوالا عيسلاكررلول ل

 0 0-1 توم ميساداربناو مشل طائل
 1 ظ 1 : اشو لالا تدر حضانب لدرجة ش عوأت البو يرششع نس
 1 ١ نايبامتتا بحر نيزافامز رح اهئ ايم ثدريخمل الوشاوالاوشغل

 ١ ْ 0 2 راعلا'زلمل لس رسلع لذ ٠ صولمصل
 0 ا ب اًمحِلع ننوشعو ثالث ليل 2

 ا رابتر ان ا بسب الدماغ ث ود
 ٌ ءءعماذ نال مطعما ليةوراح اوالارشعلا اور وبكذ

 "1 يع ا طولا قام والا رقصت نجا فيصاو لج 2

 0 اهلضفل ابيل تماهبلطو دهن ا مدرخ اطر يا
 د عامن وكر ب درئااهدلبل اهينوك ناتىانسوشع عسالليل اهرمايإل

 ا

 ا تنالع عصر رج كلل تف .هدلد تذاع نسأل وزياد عو

 ْ ظ عرب مصل ل ابحر لاحم يللا الق
 | : زجالا عمل واح ا مرنم نر شنعو ثالث ةلبلر ركل ةلملا وو

 ا ظ يا وزف يفاشلا بهذ منا لشن اهتاب لام نمو
 ىبببا نبدا دمع نع بطاينولأ كينب امامي اقدام دوحورعدب نك 0

 م نحسح هىلس مشبه الاق ةيراضمالاى س١ :
3 

 ١ كفتو يزلاو بانك زو قل زك اًزئا سعيا ابضألا ؛فرئعاعيلا اور
 ْ هان انلوملا عيكمرم انو ذابذلا ىفاغرلا] راع ةثلملا د يميل ل

 راعددربإلا مث الرو مببعن : ارثعد ماكي رئالع رمال اورد بلس

 ىلطقلال وزن رثعو ليس يوصل رثعو ٌةالّصْلل ننلا دنع
 : حر عاّسسلارعس نبا

 هيفا ؤرمالارحاطزاكهلا يطا طيار ناو ميوعل وول وق فرشتلااورثع ||



 تيلي موا( ة فالك بزللاوذبت اعلا |نعانومالا زمان هاا
 ااجل ل اًوو دلما ناوكبدوسب زكا ردح ل اوك م ةرصلاكتلا
 لكحالصو ني دلكم اهتئملت نام اوق احلا ووبصلاوناكمءؤذ افولا د3 رصلا
 ضع برت دي درواملالاكد سفك صاوز 3 ايل خف دادما واشد
 1 اعافردنس ردلساو عقلنا ب الدنحا بزكلا تاس اللا
 ركن اهامرو عطل قافمشنتتس او عودا زر ارثاغا روس ضر اعاد
 ا راسلونا رك اومويبدل ا تصرشلا نوح لعد ايو لادا دوك 3 اءالئانعال ب ئاونمؤي الرما
 ١ هللا رلبعنب : ,ينلاثير ودموع تعا لش بانل 66 ا!ديملاك
 عال البطن ممن ناو رجوهرش نلت كلفن ثاب ابطاولا
 2 نم اكروصنسو يونا ةطاقث رورو للعصما زكح هادو ير زلال

 1 0 اوهاظ زكا عبث تاغ ارامل رضا ارو | 0 رج بنانمواطت اًيرح بتكاجلا مدوكلا |
 ا . مضجلاق اذ هلدؤ [[هناربج ناقد اعلا تال انو بزيكروبتنج حاد
 .قصلا اةنيبعم و ,بنازحانقرصل اكرم وملا اكعحوب كمل ايلا ظ
 2 وولو احل .دا' بحير 2 ب زكا اعأشالاو دوؤومخ و اهبفز كا ١ ايو زخةوقمد :دقرصلاظ علت نب لذا امرل اسوا زعلجرنيؤلشنا 0

 'كخوكلا دكر ايينالاوم السومري زبن ييتبا ةر مه رش و رحب
 1 حئورص دس تل دخت ”يىبعؤل لاق
 يق ريش ذل زعرع ا بتيفدنم رمي نا باطرشلا فخ عالم ع |. ١ ةرعرادو ىيشتلا مح ةالملا ىعبصالاليادد كد عواسيال كبرك
 كب | ْن اس سوه دردلاو مس رت لحبص ١ نع
 ' كاع مدصونؤ لقدرات لع مجرب بز ويلا يعزل الاث يونا بسد ١ يرق اوداوب دون < وهنا دع ناقش باطنغانيو نزع ابدل اذار اثم 00 هكر جالوت ١جدنع وي انكر يابس
 ا ناجارل درو 2 بيئردلل لمي دلانبنع ل
 دفا نو اولا ثلرب ا رتحو ءاصا 2غرف واحلا نوكس نأ“. 0 د مداص د

 مضي نجحت لاقو 0 0 0 ا 00 الا قرعيال يزوج براثن ا 0 ا ريم الخم نسما نع نوم ام بر ومع نع | يع صل ١ ١ ماا تو مو هكا علا ربعو وود 0 ١ ررشلالصاو عمت شو مرصلا زلعم لالش ردع بعزل زث زل رنفر طمع مج د
 مد
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 يلم ل سس
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 م
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 0 ارازلا [ماسلا ل 11

 ت0 ثعبان مت نونجلا ذم مشا 1

 دقرك 200 سب 00 امل الرعل اءاثكاونبولا |

 هوالبودنجسو رن اينرلانال ثلا رئاطلاو تروم ( ىئفلابسوجطحلا |

 / : :نااهتاوخاو(هلهاوااهلمدو خل ريا اصلا د :ارملا ريكو هبا

 امهزيداذ نا يار رن و اهنا رتكو اهيَساز دوعن امإ'زكو لو عننا مب 0
 ١ تانعب هنأ وازرق ايضلا ل رب لعب كذ ّناداوملا هوم سملا ووش هنا ع
 روكا او يرطب و عساني اور وم به ل ازئحا ميزت بورثعل ارذع "عز 2 ايلا
 بو دينمو علا يناظر ىلا

 ١ قل وا هويع
 م مولا ميو د سون اءاينول ايفو اور ليشمل دا نمر ماكل
 ذك ادمووتاوهش ال ضائر و دست ةاساقم من الع هيكل اوبال ا

 اعوزتربالا ةئ احل بمسو باو علا زهنسرل قالطا ثروملاو دئاطش
 ١ انمكذ اكن اووهود حم فخ ومما لجل علا هن اوورلل هلو دمروا
 .. ىلا اةعلاز 2011111 اظل لىمكاو
 لأب اييلعيامت هتبا يما زملهالنبلا نكت ث 3 لل نكي لول ءاّسلاراد

 لصوسرنا لا ايل مار 0

 ناناهساع نم كول هذ ال لا نان بلع وعود جدي عمل ةايشل لا ردم
 فيل انا نمسح ا هلذأ م امنفراحا ( م اضن ايش ملوي مسلو

 مل افلم هلا هزه 2 اخت امض

 دودو ىبح لو ةوسلب ةروسك ملوم١ راناكخرواحو و

يل مارك كب الجو اي
صلال لنرلا كار اسال اقلب نا
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 وم ةملذم برسل تأ 2

 ا ندا ة افا اولاكز ارت لاف يطوعرت الا
 ا حس, ادسدحا فر الإ وع نب لور الالة حسب

 2و مؤرعام روم ”تاولكصهلا انبلابرم
 قضت اقل را 2لا قوس الملا ثا لع تصطتل 00 0
 وح لكوذعس هاذ مسند الرمال اوس "د ىةامبحلا تلبوقيعلا5 ص
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 ضاهر ووعنب عب هاقرلاؤ تحرح هامل ! [ ل1 ,اينالاا عواض 0 زر دوو ىوحوت ا عمج أ
 تلا وإبهلا ٠ لجرادبعيباويع دنع هوررمل د شي رحيم بييوعمج اوبالاق ْ
 باهشلاو :عاضْملادنعداورو دّيح» دالسا - اوبطلل هوؤعرعب ةيرزنلا

 ظيرذال اءايز زب بتم بع ناك ئحؤلاه درو: ب بيوع وصلا كو >اش
 رع فلا سبِحرَصَف ملل دا نوجإ در يزن ١ع بج بصتصر دست عب تشيب وحال ينبرلاب وزد ابالو سب ذاطمسيئبوحئ اس درنلا رسم قيود هولا | فرشفت# يزاويشلا خب دجداور لاغف دج دي و نط ع درو هلا -ىاوعلا 706 فاق ءاقاعن اننا : الملا لابحر يمثبمل ندوبطلالاق نكيبتنا بجسم
 : 0 اايشب 0 ظ رقفلاد كبارا قس وماب/ينوشا اح هلل 'لار اهخإلا لب 0 عطالاحصالا رشا رج ميلا هالوم هدر يدوي مل ملز يسم ال امربعل ارا ويغلب انفلاذال ٌوهال ارط صبا ,نادر زعل الاي رك عود دم هناكرنالرفعلا اين ولا ىبولا اخت دع جوايسول نعمل ل يرسل هاو امن عار الثا نئوطلل هوؤع

 فشق نواس طوب طا نيل ارا زاببللا عرلاؤرل ا بج اف 0 0 0 00 دوت
 ربك راطبا ذب يليدل هلع هامروم ما
 ا مسد دوا نل عطل وواحد كاك ابمرسلال رالي هاف ىلا يل وهو ايلافلا لوح 1 توربو مفر ارلارٌةثواًهتن عشار رب يل هبككف 00 لا 1 تاهو افرو وربع زنذ جربر نع ب طا هرب [ذاَرصلاو ا داؤلملا مل اهربخ كر الكا ن اداولان نارا ا دعب علاج 2 رمايعلا امىيرلت اكردكيشت كاكاو ربنا تبل ادي مصورا هليل !باراجلا“ كلي الم الما 0 درج افو !يازعافللةر تغب راهنرد ةوخوت د هوالارش داي اهيلع 000100 دول كاان طن

 َ : - سل ل ب وم سب ريع دي ووجع
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 ١ ظ

 ١ ٍ "ىو اًذوعو) نصمت وهنول ادردزإ به نع ةيونلاو
 يحتل هركز وعسل ف >عاقان اواكسو يلع ملفا لص دلل! وسي دكار |

 ا ١

 1 ١ ةالسصئع مولا رضخل أدب ا

 ١ ا د ف 2 اذانزل 2 هرماث يدا انس سنرخلل |

 ١ | ا ننال ولت 2 4 مافاد نذاثال اير ربل نوم 9

 ١ 7 مالم اقالاوثاذالا 0 7
 "ا | 1 8 كسل ف 55950 ايزاقاو ب سما ْ

 3 / حض دبل 2 60 ىو

 ١ ا بلاكفورعلانرعم اد اولا ورك لرشكى اد أدكرابم هناي وبفملاب اودع 1

 ١ ط ةنارباو مث ايفل . يجن انفع اومهخ يورو شكر زا

 0 قيففلاب اوت د نو بد ل 0 ؟عاقو
 ) | مليا روج ياا قال شر ارهالظب داورشا وهب وو ىوهاعاوأ

 1 0 ارش نم - ند اوك انا لاق يجنن ١ !!بينيب ن : ا :

 " ٍ ب ير اعل 0 0 0 !لوكرتود ||

 رع لوو قيقعلا وعنك :ممملاىداو 70 زع | 0
0 

 < عه

 مح دع يدع د عت هج تى 2

 2 6 ارا ند

0 0 

 3 3 1 2 6 تت بع

 تميخ  ةهحسم

 ا 0 ا ببمخا و وهربح اتا

 1 | نعوذ ا فيصو رجا[

 ديك يعور ع و وش اواَمنغ ئاءذ هدا يضر خشب اطئخي و رع نع ماشخ
 ١ ٠

كا وظازلا ا وعن تنقال وذ درعشمر اساب 1
 ا رولاخو وايل ينبع ١ 

 ١ 1 ا تا تبدع هيفذآل ا( ذوئيزنإو عضو ماسر دل قاف معمل

 ظ | املتماود 0 2 يق يحل لاف دعنموب يزوج نب حوا عصلا )

 |[ ا
 | يكل عزي لييصالصا زهتن حا ئانالا ملأ

 لاثة يف عئم ص صك متانحذ [امب دار لمقر هل اوجد منان فعل ناو

 هادو هلو يللا ين غمدوجوفو اخ يرطام فذ الرب درو الانبا

 ةياورؤرل وموةش ةيزلأب حا نيىلاو 200 0 1 ا

 ى “

1 00 21 0 
 ا

 ْ 2121ه 939



 ' روب يسع سقمرحئ مر عدو ل عو تف نايلوامئانحيل شاول دوس نكلال 2 تر دالعن ملون او نان اقل لب عودنا رد اماحو المنويرتشر# مومن لاو وربع د للا لص هكناول وسر يف ارد ضغلاتا ثلاك زم ع نعش داربطلا كدر ةر سس اف جاوا :اضئرباع هس | سانا هي اهي وبل يوجد شامل ار وماول يوسع الملا نما ميرتت نم | | نامد .ه.ختالوديو إل اماننا داق د ضدجص 1 نوكتذ تشيوملا مصنا هبشالا ا اممدز اتارذو عم الا رلعجوصو ملا: داولا الع تايسلال دف || ل
 4 اذاكو/ ايرون اظ 1 :فال) شحات ظ م ردا« تالله وكذ ايي نمد دع رش ع اموت 0 طلجو يرعب "رتاج عل انا ان ايعتنالان ا فرخير ردد اسمن ىنرنار ع صون د1 الر ونمو دوه رهو ناسا خالة: ةيزلاقحا نيام الل هئافوشملاباوكاقشاباضيارش نع ادعم ردح جارك لاق“ :تاعوطوملا ناو مل حوزفاروصصوت عز وجلات: | ميش نمور نصوم, | ىلذ 2 دبالنيسحن ازيلل دلوع يسهل ةريسفل وطاب تشيب ح يدع ىلا ١ لاق( نرش انعوب وطلادبعئع املا جعار نبنيسلل ئعئدارعبلا | ا

 أملا نيا هات محل: نمل رخو 0. ميا سوم 2 1 ا 0 اهلس 0 تسل 0 الانمؤت 00 ا رع ”طصالا : 0 ومينا ىك |نماك و ورم ورجع هلل مرير 0 2 رشاب نازيلا رس 1
 ١ هولاند 0 / ا ا ث [ن دا دع دوف كي ا | يمنات مسن ياراولخو د اييجف اهم دال هيب ينبع نينويمما ١
 | 0 : ب ضدزمش اكلت رو

 1 0 0 2 دال ضو ولأ
 0 4 0 0 اوم ولان ولاول مملابمس وااو ناكل"

 ا مك ا 0 كارل ا رش يار أدل ٍ نداء 1 كن ل 47 ْط ١ فسرت الاعب
 ّ 3 7 0 ميما لابحررل ابر ينل ان

 02 اواراتسا ١
 | يحد رسكاب للا اراد جاونلاو ب بولا تونا لعب ا ا : ”بامولا ناموا امنت هواة نانسالاد ظ ٠ ٠ / ل ا ارحال لالخ )ولت ْ : 01 9

 ١ | ابل الخوري لاعبا . امس هدم امطاتا نب نانا

3 



 مدت جادة جامنبهاور قفا لاف كرف عجلا ثر 3 ظ 1

 اللاشنلا» ل خاب اه طبل عا عا انا ال حرل اوتو ايل ع ووقع || ٠

 ل ل م سمس هوم م مح ا 2207 حم

 اههلاو كاشف وول ١ داما اسس ١نمب ل موج كج كى ا ثالث لات امثم
 ك0 ئضرتط |[
 مد بشالاوهونسحو انساب دومسس نارك ردت ةدداعوتبب ١ | ' | ذكهطسوالافم اور ةئرزنملا) اذ ود عوطصوم هشي داحل يدع نان لاك نايحنبو |
 وؤوأ الطساونءيل وعسر حاملا يرى ريش حو صام خحار ا هطالاو لاق وضخ إلا» 0 ليلا وفلان عاش ومب اوه اكرإ ديم انلا ريو عام بلكا نلف ا[ ةوطئل اورج

 ليلزلا لاو فطشلا اص اودموف هنومرادخ وون علا طصوب هفخجخ نم |
 ١ نكالاا :ايرطلا /نطنلارصان ال“ وان هس يللا طنا هداركاو '

 ارشيد صاعد فانك اردش العر صاظإبل ربك تملا وشكل ودك ع جا
 نصار! نب ةمركت ضيوف مهل اع نب ثراذل يدا عا . 0 ٠
 | ,ةمولعو كيراملل ناب صراخللا يجعله درو كو الشب اعنع مانشق |
 ةشياغئع مرن نع ماسه عنا اعزب ثدر اهل نصوعتالا ريعسيزعؤوصو موزعص, |

 | ناك ”ررحلا ناس نب لاؤوأ ف عضد اًبحاسصو هثئراملا تنل ب رىيملا لاك
 ل عتود يت ذب ءالإ ““ امضنؤنملا

 عرلخإل اني دامس ال اودحإ يي وح
 نمت خل,ابشا ثول اسئل نادره اطانسا ىالاكن رمشتال يات | ٠

 لسا ايازح جوؤتلابكصوياد الجل وبنب ئ 2 - تتاياعما

 "ا, ككملاَدَح 22 ذل بولطل اوف اد ةوهشولع زج ال 1مل ط حول زن !ماللنو نيصخلاو
 ع لزلملاو دقرخمو هذاطمل اجاني اننانصلالوصا ]م ايطاو وعلا و |

 ةحلا وو ران وم مرحو جوؤتا هع ؤاؤع اظذ كامبل مو تلقلاةروؤت "غورف نم

 ل بل يعل جدرخ لببلا م رعو ند وعل ١انهحاووبل اووسلاو

 اننا نك اءرر سلا بوم ملء قالا اناماتسم اهنا هيه !

 ىو ةشاعزع وعر اتلاف صائد ءذَعاك ل ثوافتتلاو نيل ة در ١
 0 وره نب يشعورم يمحال شيز ح يك 2 ول كيزاق اهله نامت سل" |

| 

 ل الالب بود تشيدحتم اوك بيش زوون ورب تخل رداكم |

 مس ادوبع اعوطومر شاطي يس وا وم حط يو دسل القويم 1

 قيعضوصو بج نمت افكار والاثاؤزب د لعو
0 ُ 

 |ةمن اة ضلخرب وباع ومال كاي ع لا اما

 ا ما يب زلاكدوسالا نوللا يدداو سلا زيهاون جا داره الهاو اهلصاو (
 ١ 0 ه0ئبارلا انسحلا6 نر رلراق دارشالا نموعو جينيا جثهاولا || هر

 ع ساشا اع اونا ند نب ولف علاوبعازعتح املا اور و . هده هج كي يام

 اعجز

 و مخ حسبو زي وسسل ل مير عد جسم مس

 - وسخ خوي 26ج 2 - د ةسيسسل س

 2 22 ل ل ل تا 2 2 يت عج

 تت 2 ير 22

 2-2 ا

_ 21 0-2 



 | نس نجيرشرلا نعيش نب وبا قعر عتب و نب
 . دابر ثرحلم وبا مجرات رجا كج دج لان اهلل كباس نب“
 ا يطيل يول نبال: ناتج وسلا فكل 0 ا ا
 ' عض نم بكي رعا 4 لي رعلا هيعمل هيبة نغ مل لس يف تا انيرتاوزيهاج |
 ١ كارلا عما ةلشولا ةانشلت لنص 1 1

 كو اان جال ىو ارك ناب اناذب "ليدوبعلا 0 كل
 16 ىواردل ااعاشلا نامرماخعت سنضئعت الواووز ربإ ىنحد يعي اهلي ش سوه يذلا |
 !| هئاكسوعر اودزل عضوالا "هاذ عئطبول هلل انا مم ميلع ل كوشسهّرلا اع ١

 نذابواشول رقلخا ذادازد مل قلع ول اشولرنلحا لاو قلل انشول |
 ل : اناثبقت د نمودو انلحز داب نامسإعن يوارث نمو نذا مدلك ل ابعلسا ١
 "كلو هرلود جالو اقسم كرجالارلا نا اكمرل وبالداغش ثرجلال ىودلا |
 5 ب عاوه بيتا تدئرت اغوالا بقع 1 0 !'ئلحبيل اعل ىراجلا |

 اولاين كلا نال ربا ويشن املج مبكي موفلا معو دحاوا هود
 انكشسا ,ئابلولغلا نميدو ارامنحو ملل مرجر فرعا ناك ةئوامضبتبلا هول ١
 ءادنمانشامالااعشستلا ال انعر ع زوجال أي ملل !لاقو علطفلم أ
 2 / + ورجل داصلربل لوو وعدل + هعئرز وسب لا ا ظ
 بح باملا خيراك 4 يح عار امتماربع بصملاو |

 بسه نعوك تب نب اكاد بعنع |

 0 ٠ د اىناوزم) كنان سل رضوملا نامازت نلادادلا ره 3 ناك عامي بيم اي دوما يارجل ناتو بس 2 وفروا وسسلا 0 2 ومدن دالرا و مل عم انمناث ئصلتوا ملك رب طلعوا عان دن اب نطيل كالا ”وىرتملاد 2 و يرعلا طستنلاب ن ذوماؤ لغ خر ذع نحل جاد فر ورحت: ووانم رو يب طاطا جر جراج رو ! ترا ماووا دن || ظ دايزر ريعةنع يدر ام ةمامساو مص لكل اقر نس تلال اة وركزذ لستر املا مسسر دع ناك د رابع مب اسم اوس ربلَع كلا رضديدادوسر ينال” موز هلي لل اكبر تنال ماس ع هيفوماهتالا دعاقة ١ صل وادب اطمن هون طلاب هللا "راش اكتر واغلب | لاش مد بلا رقف رجا وج ادع عنالانع | ىنص يباب زي يرحاا دش كدرج رثزب عجب الد ١ ١ : ذتبرلكا داماك ليشللا ةرلا ةزاواج دعس للص رذ اور نادك ودل مذاب | ا جالو ما دليلا ةراشالا> نانا سم .اجوانات العتبان
 ندوب ركوب ىبلاو هللا 0 يديكم اكذاد

 1 دايو
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 اجايلاز رمح اهله اجنبزهجااهسإع اهراَساقب در ويضل
 طل ويهزلا هرئاوك كان متوانبرنز نع
 اهي هنئالعجب ل توا ىدا وحر ان اة ةورعل ارذبلانايئابافو َ
 تر لكونل (جانبذ ئواراللاث القئ اكداف سلا ل6 نيزك ناههاف امش م
 بلا هللاجواك مثنلع تلأططق ءادد رطب نسف اهب فخ لا لوف ارنا“ ا ا اع رس | ازلش رع لام الّسسلا لعموم نا ثد تلي ارسال
 ىوارلى تح .يكتنارنا الأ لع كك وند ْْ ولك قمل لاول ابدا
 وعش نب نعمبط يريغ ءعق انمار هال عدوا خيم هال هوركد اع
 ةريرهدإ ب املا يرش ظاخلاب ١ نرط تضب اذهل يوانعسل اذا
 عمرو عووب 7
 2 فلانا مو ا هدو | طيطقملالص ارطزحلا وهو 0 اروكرارت
 ظ 0 اددع لعضرسب وصب ومكر مت إذ هكذث ا وشك ا ذب
 5 ايلا كاملا نم دهر قتامة أ ريل ارثع كبل - ردع مما مقالجرمال اودى ازاب تيدوخاو ع الها
 ”يبمؤيا لاك # ربع رسم يقود م يانعل تي

 2 وهشبا زك ليعمل ىف |
 ا ارلاقدحاص نما هردز رسال وزب اكو ار

 ل عسل بع محا ١
 بلطبداباةكيئخ ا تلون وغلا رد نارمشد يور ناار اذ راؤبرات
 ةعابط ير راف مذ ول وعار اع د(ذ نارا عنا وس
 م يبا نعف طوع
 ىلاو اباوع الو

 ةيجلالاللا عما كولا" ةانئشلاك 0
 3 اه اثدجاسلالا3 ثلا وياه توابع

اش اهناداةنخلا : اا دوست 0
 زَئفاَشو ل ط

بع ني نيدو ندعو بهل اهواعوا هراوؤل
 قكراظمالا هتناد

ر اح نب وف ع بش وحب مىصائع بو بح زف ئحم ا نع
 اعدل ع

 ناؤيلا فو بادئ بشوحلب موصاررس دب دوعر ىمثبهلا لاق س اتعب ل ىغ

 لدا ام طقراولا و شيخي ا نكي يجلد كاه موصا نا

 تاعونمولاةيذ وجل نبهدوواووبعل ٠ ذاع لج اهل كاسب
 هةوو ١6

 0 هيف ولالا سلع وزفاوا ب
 اد د تحل ضمال اهذ ف ئال يارب شتان ربما رتذل ثوبه

 0 اسس سم

77 ْ 



 ارهسم اذ ا عهبور نعد باع هللا ضرالا :لاقيال يح ىرغ هو
 عمم بوذا اةومايوووصم نكس يراطملا راكتنالا تباش نبا |

 اولا حملت زركوعل5 هانثلا ف ) صق 5-57

 اًحاخ . نكي ااه .اهناف انيتباتكو سن عل باول روما ي ١س ودون
 ءونككإ فيج عي سو وراعلا وتسمي لاق كو اًبم باونلا فاول ومب ذر وريف
 داتلااودزن م اقتب؟َ ةياورؤر كرما وجاه حاب ديف ثافال ماؤجحاوس سجاارتلا زعرشم حوفاذا بوثككا عشب دارا ليثو لعرشي دن اف باوثلإب
 ١ جو اجلا بطخملا وز قبس اكو يعض بيلا عب 2 يأ اذ
 الس كيو ا نوي ست زب و 000 باكولادبع
 اذهريلا دف شنربلا عزست لضوالا تافؤ عش: الئاتث اهب اهيزلال كيصزت
 نع _قشسرلاروحا نإ تب سد رحؤم هاملذ يواسببال دانس لا دف تشر رح ا

 .: اهررسا ايزي حاشم نم جااوباد“قعببلا لاق رتاج يعرج زازا“

 1 وال اكازملا دامك« اهضتزو ةدرط كيرا ثلون اجدع
 عم جولصوم
 الان نما ولا كتل ضجدلاةمشم ةرارم عشا ياوجصلا نمرم١اسرلا كون
 هللالمسؤيفويسلا نمر شاادا هيلع دام اهيلببرل نمو هين أَم
 و 5 ملا الكرحاظو دوسكيشلا حو حاجا لجو ع
 مئه لرا ىلا ليم امؤنسدكداهاطعاال ارح امك تيالواذعم | ظ دور سةر رو حوم يلب اا دج دنع دعب لب ببكذوع دوهووماكب |
 اييبرلا حا ىبادلا نماثشللاتحانمدن 000 ا
 ناهز فاق لفن ىنتاسادلا نماشلاءامرلا 35 هوس نموا هيو ظ
 2-0 1 1 راج اع اوفر يس ثايدا شالا ظ
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 هرهالولد يلو الرلا نمزياور خريس انينعر ارادالوافككوي ناقد " «ر قوم هاشم هنو اًماحراوتن ادواهاوا برع نمنانر يالا ]وجوزن هدر ًٍ ناكر رنلا نيوعنالا قرطلا . ىلا ةرحاو عد دلندتيالل جر ::وثلابقلخلتإا كذ ؤجاربدة د داّصلالا | ' لاعلا عمال رص ايتعايؤ تنسينا حد اناهرص اك( ذدا/بنعاب ست ظ 110111110 احرف كي امود داعين اكموهئدر»اثد سبل وكس زل ىو ل احرك :ييهلكانكو عضا ردا يزب رشم يزول خب 3 ذل لين دداثجب امؤلاخبال ذ ارل عازر سس ىايوو اهي ابسا علوم نس بوو ةداعلا قوس هاما رافلا حوسرو راميوشالاواهعل رج اينولا 66١

 هياور

 | رمالالازيالو ذرارو جر اوشاو ىانملا الل اسي الا ىقيبال تحي اوم انش حولا راشاد

 ظ ةقزوهلؤبهدروادرختم تسبرجلا قف دنع ”حن' ءكاس ملا طاوبا لاقت



 سر اهيل نع موال ميم ا نم ريتا ىظرلا شبت 1 عالالعل ملا ن رش قياوولا
 ريق لاا دوعسس نب نم بلع ابلاغ عماقلو درس تنك الل احرلا
 : م «يطقرارلا ءقيعص هع ,قيعص 'يرعشالال الئاوب١
 بواوؤمرز ةرثكو باطخلى املك زينب امهحرزل كدي لا دو دولااوخواون
 هير نييوبشتي مرامت الن اير اقايرتلا ير فش ادلة 1 ةئاشبو
 | نملك و الوالا ةروشك> ولولإب دارملاىسبل هل وحلا ةعرزاوب الاف وركيلا حام
 ناتنصلاف اهيل عطتغ املا ا وجمل نود وي اشلايهد دال اولا زنكلنمؤ هم
 1 ولولا البديل ياام اود دولا دولولا جورتنومالل ليلعو ةرثكلا شنب انا وم الا كب بل اعاجا نود اكن كا رحاو وح
 تمالك 0 ا لص الدول اللاب د ودول داوي زضرلا بعوبإل
 | شاذ 0 م 70 / دلل (لوسر ىلالجراب ئ أ اكو لمزل نوكسو م ا فن لان مم نع يتلا

  سصنحالا ملا لاب رالجدوئيمكيملالاقوذلا نئعرودزلا طفلا | الا اق دوك يشم اهتفاهحووتاف اولثال هن 1الالامو بصسو بح
 ركووع نإ

 :. ةين وهون ننذلا ير انملا ذك زبن ابهرت[ ودولل الو ةرثكإم لاغا١ ظ يارتئلاسلاريمالا نوح انما جدول ارم 0 ظ
 0 :بلاطل ادن اهابما رمد دصقام 4 افضب ذا دالو الا ةرثكو ضو برثب ن ذوجا صوار وجوز ا ارويدلا ا

 امم نايساب الا حالك دال اياد لوصح ئ
 ثيبلكالا طعس حوكلاول ١ شا للالمم ثاثالا قلو ناو يللاجب سار هول ا

 درع يع مورش اهبفومالات ولد ةرامكملا هن نيحانلاو
 نما دك انوش ثا ارش دكالملا مييضناالب قيرطلا 2س 2 لو املتاقكواوشوا اهل تاصاطعتخالا» ةووناتأ
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 1 ا ادنناكنا فزع ل اعلا امحالاب ولعب 2 يمول روشسد ازال نما زعلت الا نبالات تال اعبرسلا جاوتلا عبرسلا نب ناقاوذلاالو نيتاقألا بحال
 مةربرغي) بابلا

 يعد شيرعلاو لملم بوعرشر لعاإلب ىامالطلا ن ائاوئلطنالداوحووت 2
 22سم ص ورب ب ويسمع مم

 ظ
 ولسا رق لب هنع يود نسل ور زعل اا ومشلا حشو لولا عطق نس
 رلاب ارد "اذار د عروب ]اك جيوثاللقلا اهاركرعلبل دانعئاغالاف

 ة0اثركلاوةوارعلاو ردد جدة بغض عجب نبا يي , ع ةلوملا سلا عمزجيل اةاشلا لست م عونموموصأب
 م باطنلل خيو نب نع هر سس ئوواؤبلاوب اكل

 لاى ناث بحار بوريس و هسلان ال عاوملا "يرو ١ حرش ووو
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 08 انكتب ةموتملا رعةردد ةدائز و دوك نم و بسبسبل ْ امج الرحل شكا ظ 0 املا رولا هذاذ ةياور نائل اذه هج رلحا ىف يالي ىبللا ليبللا خا ناو ان : مصابي ررعو سابعنب ورباج باها واكردكل | || سون عدو عسب نعوةربرط وا نعد رذاع يباع ملدا يمر ؛الامذبا نع هن ن روحر ايل الارعا نم هريفو مايَصل الع ولا ١ اركر ماب رشف ظ قيل بخير سرمد ليف ليكن هن د ا ناوضالا عسا نوم اا مرر كتسلاكا اًهيلعربعلا بساحل 2 ثمل ربا تسطير حل يل رب مرق 0 يلف ورب دارا موطن درع الا كروب امدح ضاخلاب توكو :ًلايبوؤلا بارما ءاوث ول دولو بيرل جمل وفد ما هوَّصلا ا راسك يدش زيلظاو اكو ابدل اسد امل لاجيت كربلا ”ىارعلا نزلا لاك رجل هركذ طاش الاداط 1 ار يونل ف هنملأ
 داللعازبار 0

 هنلاثاكا وفلطن الويحتطيالنانماضو ! ان وزددللا رعزيتبلل عطل )ناك 01013

 1 يقال مالا ا ضم طدومم أ !اهدمعبل مساطر غرل وحزب الملا هل برلعضت

 0 لا, لافو ويعم نسر يواعسلا لاق دصجع هلل م . ىاونم وم ارم ادع نكرر

 ةيارباووتلا بان وصل اكتر اا مركب انفو هزعشلا شلات اهمصومشلا ىلا ظن كدر باوعلا لاف هكون 2

  كاتاعاعابلارمالاو الياوفالاوجو نعلن فدل رعد اورتن



 0 ( مكفدال نن ايروستسلاؤطالا نيكو بب جرشلاو حلما و هيشنو سبك
 ال ل عع طاشم اذال ضمد يلع هش : مالم لعاذإباورنم نك موسلا لح

 اب (يلساا وهوة دام اريد ربعب ةيكوضا ا ةادشملا نوكسو لوما نيعلا نم
 رب ينال دررلا ,/و' زلفبو ويد ا 1
 هز ىلص, لغم نإ ةرامح

 ما زهقت دابعلا ادائم شالا برو مر منال امم خطو
 موضع راكد و ملل "4 امسلا نم النار لوب ه داب عيا حج ان“ هللا

 ثري يرلاؤ لولا ءوس ْمئذناردوطاشسلا عب نال مصالي موكمل ١ عالذ اعالا
 ةداوحرب نمل ئسم اما اًةييشلااةر املا هنلم ! نم بهذ ىمالعدر مرد شلععلا
 ىشاىع عالم اوقن نناببل لب ءئنلأ الئباشلاو )عمرك درمل دن ١ نتملا مذا
 : زلار قيس يلا قرعتصو هيو ع ب اميل! كب اك نيرحلولا هبعررز يمثل ا لاق
 يبن دا صابلا ف تياث نبرتيولاربعمبدرفل انانيلا فلات هلم وثواب
 8 00 7 ع

 1 4 5 نمل عام رح ناكو

 ١ علا نيوعو فاتلابوارل فو ل ا
 | هب دوبي نك يبعطمسسج رس جوصو زلات اب دل ماوس اذ لاق يعل

 لولا رحاباوم اي ا ًامو_للاراالبل
 ب 0 0 3

 املا: ععيولوا ورح امل دكر اثير اهلا نرش عر حازب دراطاوم ه دور و 1

 © نبرشمل العد 'تاولصأ
 دول عولو بوراعلا م 50 1 اول واووهست ا

 قودزتس عشت هلازخلا ل لاثمادح ل علاَصول ان اناول صاونإلوءامنم
 ْ دال نطايروم اىلااهض موملوملار مج لع ءراشلا اظانلإذوصف فرصتلا
 ا صفا لاف راجعت ١ اروح دايدار لاقلبل مدا 24

 1 ا ا ارم
 البو رسل ارباداكلا | نر ُ يت هي

 ىلع هلا لوط صك يوكو 2 لال يشل ليكي كو

 مركىبسضوملا ركن مداع اور توربو لاو اا كا
 ا ا ا لق اوم حت سك

 ل دعيححع - خب عملا

 يي ع ع
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 ش هدو عريب اع ةريمطب كللاربعزب نيسح سب رحم ما وا و هراذكم هقبحو هلا

 . تكصورئم | زصزرسحو يزمرثلا حورس ئارعلااذف احلال اقع وؤرم جاعنع
 مهدعررمج ارلاث
 ا همك ديلا وعرب ونورت الا نبل ةرامتلا وتر رام السا

 2 5 و يرثعرا لافتات اوشاوملال رب د اور ىو ىس لاذ ءوشملاو ىل
 وراد ذال عر ةراجل نالها ذن كامارو درئلاذاث اواو عجف

 امسالاب] املاؤيسيل 0 ىباكلاورطسالو نكن ريغنموصملا بيلتت اعود صو
 0ك ا

 هنعو عش يالواكير ثلا د المنذر معا اهيردارهتسالاو نرلاهر اًصمالا
 ال ءابخلات اكسو تن اولهلالضا داب حام انئيش ؛.اوملااصاو مائالا نم

 1 د دسار ارتتا ا 2 00 عينا :
 'ءادوعقد اود [ق ولعل اىيىاعتلسبو ذنب تنل

 رثكالانببص) قالو اهيل كدا
 لين انبلا ئبلطلا نمدو بتم ئدذ "الا_'هضلا دبع نع صبا ضئالاو
 مزتلاذو فور ص طش ايلا فلا صم ماكو وص مس ياللا احن يبو

 0 وع سرد بيسوع ب ىلزحلا محارب اامجبا اورو اويكو سو
 يك ةدستب هشلاثا رص نو تافرلاجرر رجا لاةرعكذلا

 ووو ا ل 0
 مماطمسوحردودرطنم |

 لخدمه لاق دوهبن العد اهرجشم ةرحاو عبصاب لجرلأ 8
 : 00 لا ئةراشالا]ب اصئقالا 5 الا بها داوم
 لعل دام ”ر سشيدرمملا زج يدوس 1ث عل نا ناعم ةالصو نكمل ا
 ىلط هبذانب هرعاظاموخ اوجد جيع نو دذإلا زعل وك ( مالّسلاَنا

 او شخ ل قات يرعب نم 11 ا 67 حوضين علا يوما جك مال 006 نبع اى ١و وكسد دعب لذ
 : زكا نموئلا عمسسل ايا نوكسف زينب عمت تلو هول انبلب عمران“ 0 يرد وماما دان باح ل ماابلإ احلا ةروصؤرمالاف
 بتايا هايد نزوعب هلام 6 ةؤؤلتب وردا حداورلاوثا منع لؤيملد هزماؤب : أصلا :لشت ماركو زان اومركيذهراك يدا اهعوقو دعوظلا را يام يللا قازاإ ةذوخام 3 ؛اغيلا و صوؤملبتلا لصور شنوا اب زب داوج لهو عرس نمازأ روني دحو نم عب

 0 || هاور هناور ير دنل ا لاثد عب الابر ماهي لإ يشيملا لاا منع



 يا اع 0 ١ يلب نالبل مس اكلاب مشل ودمع ظ

 ا 2 0 داع نااعاأ سوم : أعاب

 ةذعال لوي صال لاق ساجعإب ئع كت > م نالايلا ارص عزك اك( ذاعرعلا اومكساو
 ممالاورم ارب ثيبرحاوصا دنا ملا عيا الوسم 5 ديم وا

 : أمس درعب نمو هيام نال مك
 !١ نوروشبونمسلا نوب ن امس موك مارا اميالا لبق

 اونكتالو "يكارسالا لضعف اور اكذال او صنم ولولا ل ينك اكدمحاب 0 ا عنمد ِنيِلِعدرلاِ ص صدا زعو عساورمال ادام دوا ةعرسوا ماي 201 وحرف ولا دئب رويل ١: | معن يلرعل ؛ مناي امل نكمل كرم مس للأل و رض واذا نال ئشلإب يشل ىدرشن ايما ةىئيقحو رعا و رخومس : يمس اراوتمست
 0 نوئملا 20111011 وملاوشو نا و

 3 راطو هز نمر عد ديد عر نأ + .ا
 10 امل راد ظلك ءانا!بابوج يدان يحيل زوبو كبشم دعو سو امعزموعو ايم الكب ونكل الد | زك رز مجرما بوز عاذو لتتم ا مبونتتلاب امزوبحو ديد املا رع رع 7
 يطاباوعور وصلازجسز مش حاب أ دبا يسنلاو يارجال اقان الذ
 م-بانمستلا -ركول يرحل صرخ بدلا نيل تروصت

 201 0 كاملا 00 يا ود :لّوولا ماو وذ كلا جوش
 روغو بزوج نبوة هيبلا
 ١ الاسر مديل, كو ع داك راب مإَسو بلغة دا ليص

 ودب 0

 21 01 م 0
 5000 رص لوس هد مسايمسيلد عر ال هموش .:ةرلزاتن | نود ايس 0 انالك توعد
 م هريغوس اعتب بابلا جزر جنبا وركزت مودوونم 01 ولونيل رلو هلل لوس ايلاتفإل تي لعمللا لصين .جتانو مل عاماج

 يمدوهو ببسرعج حرذال ئحابالاد انعموومالتؤلاببئالا رايساباومسل |
 ا ا داب د 0 . يتشتلا بلاط اماو يمسإب
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 2 الثاواهركذ 7 التالي ءارعسا |: وج مرام عم

 د ربيرلاو يجب مسا هسا مم كدال وا ةرشنعز ىلامل ن اكو اي أك عرش مالها

 ا ا و انائئلطءاداقن 0
 هللا وبعدتلاىلاءارمسالا بحاو ايبا لوك عطتالتناوإر نعش لوكس

 كلغ ارز نيل زيدون اًوضام اهلا يريريحلا نيب يذل ٌىلعتلا نال لا ربعو

 "فاشل اوي : |ئلاوو دوحول اكو د دوجو ن اكو ربت ةضحح ا ولاد ربع و دلخا نيب ىزلا

 ادبطغسور تبلغ دام عثوالالجاو انكر واذ دوحو مجد رحو رول اب اد" ًملحال

 اخ رض اووهاقل اربع سيلا حا .رظلاوبص تاكبضملا نمربلا بح زاجإلا كارو
 نم بوح اك ةرمو برحاه جب اواهانعمز قف حزع [صائسكنبال ا اماضو
 نعن در, ذ دوخي :رحو نلف ش حك وش امن وسو ةرارمازم 5 وهو لعاب

 ثم جار نب مثمنا بقية بس ميم زارها فو ميل عطب وشمل بهو ب
 لفكِسا اولاك ب ببش ني ) ينفع ر يمنا طقلا لاق اًسلالؤن ف 0070 اامنالا

 و نل] رب ماوبتستر يرحب رجل دب ادرؤبت م 2 ارمله الواط ومش
 ؛ طرمسالال الجا نعل وكت ايضاتل الاف“ 4 ا فوزح يرانا ماهغتسا ذو
 - بيلا زودحؤمادز خاف زاجياطةدرشو ىلا م ١> ةروصل ىيغعت رجولا برص عجم

 ماد ين سابا دحااوسوسنال 1فوكلاول بكرع ناب هدرج او نيجي يشل عنس
 دان دلع ر دلو الدعم م درو / اببباامسارببعج لديرلانمدعامج

 نوالالعتر ا ارلا صوصنلا ثرمرئفودب ميسشنلا عال ريكي نمز عل نعيرلا
 دس نوكأ !كحاّوضائرلو و هيوبيغرتلال جل رت ر احا انب ديت
 نآبو تقيرح ا روشرسس انك مات ةروستعإ .ىذ عاج امرلوفوإ دسحب م

 رد نب ركب حا نبال وكب البخر عمس رن وك تناكهدعيب انه يضع ياتك

 ءكزم ْلسَك عمنا لصْواء صم ا حامس : عاجل كر مهر هاو كب بنك أرب ١
 ا ءلل نكات عدي اوف ايمبسإلا ام يومن |نالوارم انيململا لاف دكر
 لن مسالا ذه هيلع ف رسال اهعبأ دانم نك نوفي دوبع ايو ُكوَصِقنِرتّم علا
 ريكو لل هر جرعبد ا اا اصرثراحيل وذا
 قادوا دارج ويسرنا ادرهو د7 نادل شيرحسر اولا هاور ثالعقلا نيلاكو ينل هدا ىبل وجو ١ ودم مؤل لاو ا نع كب اثنع
 منيل هرنس وب داوداور ازبلارجوح فلا نونا 0 او ب مسا ةزياطع + هيت ٌذازإلاد[وداوب !١'در يثبهلالاقودنعدتي اورنم ا ذصدو راسم خب دال هشع

 .. د 200 ا ٍِط

 ظ 0

 1 ا للارنلا تحارل و ىلا كو تفاهناشب
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 الإقبال با او درقت ميطقرارلا ْ ظ
 ناكخب ىر هد

 حلاق عمايل مدن اهراف وت قشدونوزياورؤ ةرئانولو وكر 1
 كلل فاعلا وو وياك حياج قير مسبب ومالا قعد ناددوب عيوش 3

 م دارلالبقو دك ةرصلا نما وات كت الف نح :حاموزعأ |

 نال مافي سودا درورطنلا ىلا ئجاتكرفاو »نبض باع

 4  «زلممللاداضلا غمةيكوملا 5 انشا ل تصد جيجل اد

 لاخلا بهزد ىبل اة ىغص ىلاريلا ء غصب اضئ الا دارملاو:يسلانماوكاصت
 انصب اهتعماوروب اطنحلا دير, مه نب نحرع يمول نم نءنعضلاورئحلاي١
 ظ يرزنملا ]فد سوم طعن عاطوكاذ لكامدجرحو بيغ يع اخ اهيصالا
 | ثيرعاار بشل اقماهبت قيرطر مد سارقو لاقل طعم ١ نه زكام هاكر ظ
 هرتجاللام فرح ابملائيلاقور وكؤملا ملا 0

 ظ اا ئع هبت سان !م شلل ن ايف اون ْ

 2 لاما رص ةلقواذضلا ةرثكو
 ىزلا نامسالال ا ,اظبثرتم اة نجومنا هل هنةرصب مين ل جرا رشم ثييحب |

 انلإامج كمجول وق رصلا هيطعب نا ق دصتما برد يذلانعب اههدللاب
 انلغتشإل اومالات ”ن ثكرثو ف الا امان كس اهبل اميل جان “نك شبح

 2-1 ديبف ا )وبلا ى' اهني ةجاحاللك انيس اج ريمئئ اعاد اسم
 ا دوزؤعاشلاطاوشأ نموه ن ا الداهب

 0 يوبعب اا رشالانمرسيل زب زعلاربعيوع نعز عفو ظ
 تان مد ل طمو يرو اسمه انهم نعاووتيا ول دينه وترا ولك

 ل يحلطامملا ئنعلاوم 525 الوعل وة خنت كا تد

 -دوهو :قوكل الون يركمس ينال بهو نوف زازا ع
-000 - 

 ىمرالا ان نم اص لع يئسانلا نم 15 مة نا رد

 ناطشال زك انلإلاي دولا ربعلارنع ان نلفلا دوش خلا اهئ اول

 جملبرل أو زيشل اذوب نكد لح رسل امين اناا 5ك ظ

 2 ١ رح ىعر ربصدمل هد اكو يبا تع تم انش رئاجر نشبعل لاق ىشا نع
 كتاعونصولا_تاشاإل ' نع يور

 2لفك

 م عب لاففاوت لكم وهو يلو رلا لع ةدارعا قواك انغ موكل رشا
 و

 ض از هدد واح ونا يل عجول لاقو هصبحو نب ب نوم
 نايطوشل ةيزجتلل واط سا يا ا

 ,يبسلا عارم بطلا و م ةيئاثمل ار ولا ف 0
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 راعتسالا عامل ب ةازنينكلا» :رامتسالالعر نيا منمومةيطخملا عضوات
 هد اراة عامل ب انَدْنب وكن :نوكتلانطالانمُر ءتانلام تالبالامز حلبا

 بلا اع سلاما قالط ضار ئ مو مكة تواكب ام ااّس ١ وزة معلا |

 لوتس اعتب فوم مالعدل ارحا يد بلا مرلع نعرصزلا راب املا نبا ١
 كفيزجتدرحالو ئارملا ظداح ا لاق السرم هرّيسِإع بزكت ل يفوت

 . عياحل نمر امن افؤ رمق شدول ور انلا نمو اشلا سخن الشيب اع
 ١ ١ م :ةلمرلا اطلا عمال فول! ةانسلا كا 5 م 0 ١

 يادعرطتلعونز زب هرعوان كاتب نكس ياديب مدترب ىبلجولا حولت ظ
 لضتك وكر يمل ابوإ رعم اهوا مرض اوسانلارثع حج . ىطدنل اون الص ١
 2 عمت وول ! تان ملا ل مو ظ : عدور علك سول نالوضبال دما ارب اعلان نع ١ ١ قئايولاوعرسبا نال ل[ ذوئيجيراتماكذ دويعوانرروشعو عبس هةاؤجرد ١ ظ ور ثصوضوطو دخلو هن الس عازج و لعيلا ةالس شو ود رام 0
 3 0000 000 بد ل قعلا بع منرش ةردرعيب منع قل جلع | 0-0 حو نع اكشن الذ عه دح تب عمي وع حيزعلائ ب١ ا مل سس ور نوه شإف او ردا طس عنج جعدالو هع وماجالا مدل ئع ظ ْ . عد |شلا بصومد 0 يسع ديم باول ينخاول ارمومؤبطاوت الصر_ عدنا هرلا نح ردر وك محبو 0 ١ جلع اكون نسبت ريف لعب جين مدلا نمعررلاروث نثق هللا داعلا

 ١  0 0نإ تالاف [

 موضوعادفلا١ ذايب حتيوراتعل ١ كو : صوم ناجح نياق د)ط 2 7

0 
 اًعونمولا وص يقول ولاد ذعر و رعنصوب

 عوار لت ع ملالصا عل"

 . الداون عاوز مايا نس ا 3 ل وجل و الا واغا 8 «؟دورخلا "وذات ظ ا خول اكد قبلي ال ملاح اب 101101 ا 2 ب



 لماروبا الؤمكل اظن ايش هبي ماجر ماذ قوس ل جروب 0 ظ

 8 : اان: ئاوملاوافطحلاب :
 ميارنفاع اورتيجا دا اينعاهورتنكي «انورعاش |

 3 لمملا مس واوعلال فاني انا ولنجرت ثالب صر الاب ووعسم اناس |

 دب ناكاولاك انمشلا ؤيبعزل الا ئ

 و 99

 ودا ا يلع بجو و يف يولع تبث يا رحم طلب اهيا اهوهدزن
 0 , الاربع

 اوسملاومامالا ولد سلا نال اهبذ !نا ىلع بحو تمل ناث انينلت
 رطوفسي اء ةسشح 53 لطي ح اود! به دريلاو هلم ورسم لاكي دال وذعب طقسب ال
 نعرببا نع ببعش نب ورع تشر رحم دو رمل ىن كح ملمئلاة ْن د

 لاف هزل هرمار يي سحري مما عا لب# نا هلا تع 1
 همئور ايهاب ليعامسا دم نا عصور ١ اهب ندور ع ىلا درس نبا
 ْ هللا صَل "لوسين ايل ف! رنسس كمببس و دوط نال درب مل الك

 اًوهعب ئرلا دوس ناطلس ذل ا تولع الذا اولكر مكرمرللا نبب علم
0 6 
 من اكلساموا اصور شط علل طعنا طازس علب نإ مطل طع ن اوناعن
 0 ا لا 4 تبن الجاللاق اماما لبن

 امزح نعد سميج وابل اوي متنل ارشسو م حويولعملا تشروا
 97و حو ى ايلببلا نب تحل اررصدب دي قيرطنم هاور شيعت الان
 رعايا لاكوست لي وسر درا لعاوم راهب > اركلااورهاعت

 هلع خبط اولادرمالا ثم وارلاووبرىرعلا جب مو ر”'اخذ اً هرىيعن ناو سلا
 هك و ملر راج ١6 ربيرسقت يزلاوف هسردو د ركعة موال ورا 1

 / ٠ ,٠١ 9 50 وو

 اهذو لْخأ عرس يا زا ىصداص ,اندالجنود'ةادثم اصير شاوعل |

 يحد 6 ار نر تانج غب لاا بول ل0 اًحوزحوا لشن | *:
 ْ || .كلئلت اهب ان المل نم بصلعلا ذالبالانماباهذ شاومي يان اننع ٠

انلا ةرمالازبالاب بقره ظلعا لب نم وكون أرشلا مبش ند اهنال
 ْ داطؤزف

 الكرش مد رسبلن اولا نا الا و نيشثلا لبحلاب اًهيسعارؤب رش ءاميدعرننع ظ
 صو ثداخد اير ةبسانمرشبلا نيود تيب يار ضلال لاح 1

 رعامتو لذي فعلا عدلا زد 0مملعتم تميل, ئلعلب هن ائجس هللا

 0 كوه لا يسوع د١ نوع فرم

 اح ل ارب املكد ارلاوذو هرملاب بلا اهانممؤل! اوشن اىاوملا
 ربكم تحل يل هلؤط ممل قطو ارالاب نكؤ انثك رالا ييوهثبب

 بايرهيرب بيدوغوهو بيبطخحلا ؛ءالاكو باطلا نب هر عنب نعويج اوباازكو
 0 يناناعضينأ كاه نيجي ب جوع مارك باومبسب تكبر حئمو وي قلغلا يب د
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 معلاو رو شلاو هب الصلا انه دارملاد مار ابخ روح !واماثسلا 5 ىحلا ىويت
 ربت مثيملالاك سابع نب نع باوومغلايل + (ذؤ تانتلالا مدعوون , اصماي
 هكباور فويل رلاداز مل ضوحب ام يرديال حان أو باو رداب يال اةولبجقت 5 رصشلووفروعو)  واعلاول اس نب مالس
 م هم وعر :ءلمجمت انساب ال العرب و حو ن اكنناو جانز جاحو ضرما
 مكسر وف بوو اطبخ ونا يضذوز ةوعملا صر اًوملاورائطاقل' ثامالا
 >تيرودالولوابص اخت '.ام لبثت امول هالو دولا ١ ؤ حره الطب اهم

 0 داون ابيف انام طايبنحال اوبر العلو مكر ابلَالا دررصجبرمل
 ةبكاعلاو :مالس اووشب هرمحات لج امي امش ال عدملاب ثلاشلا وميك عار الو
 حدر دل ال نب اضب ار هاورو سابع نب ئعريصون | اصعب . تاما
 نعد !هبينون ةجيرقب و /هزلملا دار ارز ارهاظلاوسانل ل رع ١ وخل
 زاجل يداراىمائكلالات ثينرم انعم كش هيناتا مل بنذالا لولا مغ وضوحا ١
 ْ هنا وعربإ ب ضورملاو هز نعوج بورد مادو زحاب يشل نعوبعت :ومسالا
 ردو ثنش الامد اهطبضولاعالا ضع بص لعمكلا ركوب 2
 زرع اجبت ةرمراهئلإدو ةرمليللابل اعالا عير يبدد رغب مما خس و
 ظ رت داب دشن رافد بجرم العزم الكنم | كساون ال_م'لاباررغالا ئموم
 : ,شد,دمعربعالا ب ارضشلا ئموشحا م رج الذ
 ”انبعي حت وت ايس ِ داي حم ممحا نيودنيب
 ١ اعرملافرهريطتثلاووبيعشلاجيزكرييضلال دب 0 ئبيطلال ات خوجإلازم ااه لع سك ةكبفلاو ضغابنلاوعطاقللا نب لع هام عامج كا
 0 0 ع صراخ رح امل رةردرك
 رو - مطاقو»ببداعتمى!نينخاش اشمئم ناكامآلا لع الشوزعلا د وددلو هقدر نيف قيبنللو نيش الاورج فاعل هل لع راعالا تمل
 ااا دراما هي ا
 0 : 0ع ا ::نيشالالا ىلا نس 3 8 هيل سمن نييش كاد او عج وف نودوانس بم د1ئئب
 ”كبالمو ركون تاربشسالاو لاقي ام ماا ذعد مج كاف مم 50 مرد يرام ع نع اع وشو ذ اةروّصلا اضوع 4 ١

 :ىراوتلا: : :ر يع نع م جوج /امرعو نام او وص ة داعم داعب
 مرق ياصسلا لا ة جنيف نب نيام اسال ع نمو عنب ملعف ربو إن مم هلل
 40 0 مي ل 5

 : نيالا وولامعالا صرخت ادام يدا طش وهنا

0 
 "يس مج

 ظ سطل رد ماوراء ل ملش ال !مللم اوبر شم

 ظ ١ لاعب را اًموئلاو



 ىدعب نوحوخبت ةعم>لكمود يا العجب هوب لس صافي ءالعأ او دلصإ 2 د
 1 / اسحب اضنا السل ممل ايبالاول ادعيوحر نكسو ثائمالاو ابل

 نرترمد ياادذما امرا هوحو داما واذ ارشاو انما ميهو جو
 ننزل امكاتوم اد ذونالو ةوئفاخح هذ اوننت اذ ءلوق لعل جب السل اكيبسل
 || مال جاعزس ماجا ديؤمامج اذ هرزعت امال هلا النام ضوعلا |

 0 اعارصر عر دع سم لك يعج ولف اينرلا نبش اجبلبلا ع اوداو
 الن ذوي اررلا وقاد بحال لاعانم غلب ديل رك كازو يلي لاقدسش كل
 1 0 ,ككمؤ ممل ةل امن رج ةزيلعلب هربوا ْ
 ءرسبن اكام لحد و ت ايمالا ينل وزن دريس نعي يذاع اشراق 1

 وال ءدزم مرسس ام ملومرعب عورتلاو دوصال ا نودع نعرحرو مث اح
 يدمرشل ا ءل !اقوتنعو لعبطك هرضن اكاربو هل صر معلا ن 0

 جرب عئاربعرل او نع
 باس عركشلاو رثعاظب ربل 'برثللاو بخت يامن1هلا ولا رشم قع
 0-00 ا

 امهبلتلو ذل لمكان آيل الا رصو هالببطل ارم نكي بصلاو دال
 اطلب ثربلا :مكورملا راحس و زيوشلاو نمالاوزامسلا بيا عرلا#
 ذارشلا ة.ه[فوعب مب اذورعم كذب هرئعاؤصلم نوكل اح ادرس ىققاثنالاو

 8 ”نمزلس اا 0 واع صال لحج كي اقضي
 الاو ارل ا مملا كنق ثيرحلا | ذائر اهل املاورائالاالش لدلا مقواكى رب .: |

 ار وويئزنددكر ارطنمالاو دب ارشلارنع لع اكذاح ْ
 0 وكب مالتلاو ةالّصلا لكوشوب نع لاعت
 2 ردع الار مهي اسر اجو زير ولا 11 ثوعرت قولا
 نب اباحرلا خرا - الل فرع داوملاوبت ليث لبق كيصعدلتو آل !لاثلب ميال
 3 ةرشلاوف . نر اهيبمانائررعن نم تولوا امو لادالع اطلا|

 د لعدم اسطاسال لو ل والاد برك نأ مزاعا قس ةطساوم
 37 تبع سلتي ص الصاحر اور عم جبر نوددبب توكيل هل :تةوصلالال

 5 باع هرذ ةدالحر كو مثول مب ىش يا هرج :

 قولا طز رمل اوايشرل اذ بوكو رد ارش عدني ربعلا لازال هشمرحو
 نارشمد مانا وج الزر( هاك رز تصانح : احؤرعس بر نيبو هديب ناكا ذا
 حارشل اضع لات و هزيغ و يع اضفلا هذع هنعهاورور يرضي! نع يلاها لب

 2٠ ماسيرع نع
 م ذالصيش لاول ىزذ الويمطمو ارس اف ىسإب ردح نيرا ووش _
 مدوللا نال يرش إلا وز 010 0 هنا [كملا

 0 ت7

 ةوداعلا ةرذل لجاصالا تاوايرلا ال اليلظش ثود مائعطلأ نمالبل جذر ىل



 ل يه الل ا يي 5 -”
 انعمسد رسلان ايمو ةرملا موهنم رياح ءلكدو غرس ةدرعس) د١ ةداور و
 راع نال الح ناكول بيب 2 3 ارعلا نيلالافو وحلا هز شوزؤ ملا
 درشلايلا الد دوم ارومال ( طامن (ىن 0 ينس ارتي رلرا قوتك دبسل ا بز

 هلل ًيصؤلطصلا ثارت دوامم' موهاكرر ةكركسمل لاف قلكتعع نيرسببلل داي | هل اهارش يدار اقف | و ذؤت 8 دابعلا نك نع طن هلال
 هدب ودلك نم اقرت رشم ءاروهو 00

 عطلان وشن ان اولا هالعسإ ادمن ماب قركتمل لكمالات و ا
 قالعذ كلا ربعنب شرطا حولا دبع نب لاك عنش وللا لبحي 2 ع ظ الد اش وزب ثوضاوبو عبشلا خلبمملاو اشعل مره كرولا ع عرببدا

 مجرلاالعزمإل اهفرعن الر زد سشادرحا لحكرامرلل اال ليام رت قشدا قع .
 راض نافرعب ميو مل ! الوهن العنب هيما هع طن عجسو ١
 | اءاؤسدملا نيبال لاا باوص | رهخيللعو رلاخن اهب سرب ,زاعام مفراحر محرم يروا ررعلعز لولا |
 مور احبوب اًلاقو :كورتنم هرثم هامل !لافاو ىلع قفللم رود "ف وعلاج الا
 وجر اركحرتد موا )عز لع ترو رار ارعلا نزلا نا
 ا الا كاي لك قد 5 قدرمأ مدعو ئائصلأدكد عنج ا
 مصار صاشمل ثنا
 حئراقاربثوؤرشل ار ارثميك عمار ارب نيولضن ام مجاسشما فمادومامت |

 ىذا ةارسلحالا نطل نلحق ملام زاعنس بح مدل زلنا

 اا ؛اسمرم الالف بسسس يار املا خفر شكلا ياكرشلا نمال نوكسن
 2 ىنعملا 5 لا شرا رعسا ا د نإ حكام ىارسعلا) 2 انما ىعب

 ربوع منول فنا اوهنارمش ماج ارا مب نول اس كباس مالعلرعت هرب هدعملل يكل ةردرضيب نع دوك نيريج وب 2 لب ميصوب أك عر اشلل بولطم بو_صارعصا رجول ري لصوب ير دالب بنما ب | يوب معاش ارسلت ارضلنال لاا كو روق هريدي اكمشم يح اًوحاًمع مب لانش شيخ اجد اورو قوش وها ايل الحد الوطن ال ةااهحو عمنبال 85 :دالار خو اممدمل ركدقانيإل اهو مذ ابئاركا يلا ببطر ريل ادشلا يدانخ 0000 |! ااماث اننا سحال اثر اما اؤلصر اعلان ىلا "ىلا اعدل هثالان 0
 17 أ هذمو يعش 2 ظ من ارق امين مو يرض مرايا ارجل وف لسازفاومل رد اًريش هللا باش

 0 ل يا



 ٌ دالساب موحنب ىئاسانصب ارىعنع اذهاحوالجر <, احنرالملا تبر حمو اىبطلا |
 عاطل امس ثاذلان : وم ملاحي |
 0 اا دنءاهداخو مس[ ما ىياختا|:

 رض اع عير رحلا و بعسو ١ نع اكيزاشلا يف امص ني!ابلانعإ ملا ءبلع اميلع برش |

 صملا ©

 البلا اكن 00 7 ٍ

 هل 0 اووصلو نول صلت م غال شع الذلس براوعأ

 - 2 عملا ربع زرع شومح |.
 598 هر صا ميلاوهن ميار ىرر و المارحا نان لن اك 1 داعلااويعت ا

 قربا او يرق لس ةئبلث تالعب ذاورذكن مش رهط دن ارم نرش تعش املا |

 اس رعي ناو مز 0
 ثاما فرمب ناوالل ماىامان را! صنم هرد بخوإ رثلر د نيم بلس

 كا انس رصد خامسا والا ا

 هاوس ا جرا لان حاراطلالا |

 بتاعي ماش بج و برعلا نبب قاذوتتسال او اب قرب ثم ارظعلا
 صوف امو زةرملا وعضو وتو و عروطو بلع يب راض نخب جودك

 : ناراعو هع دارك ةرل سلخ تل بنها عالول د1 بقلالعالا تاي دارمع
 "فل, ال لع بس الع نامعز ئىصلبب نل يرسعل ملا دبعن لاق و ثن 'اروبغف |

 ا بند مح دول يطلب داق هين يارد ايبنح من وك مدع علطدرل هناك يو ىلا نضبال أ

 لاثوأ يهزلا هر / تلاذ ةوبرهإ نعوبلا ىو 2" وبلا

 مبحرحأو اهوا ف ه مل يرحم ادع زلاناونش 0 اىزش رقد الاجر جييشيملا

23 

 ضوعاوللاو اولا بلع امرا دالؤلف ا جيم زمول نسؤاذ اندلاع ضو

 مجري ك ملا عسر ومو اهب علصو نسر أ اسمع نب نيرا اً هومر هن

 ١ رعو يشب راو اريل اورين اون ١
 رتعرلت نكامر نهانا كر كراملا ني لاق “هذال ارا داك ولا لع قر السا ١

 ا ١ اس هللا ديم صملا سيخ يلو الجا نر صر

 ظ 5 1 "9 هائيلسسو هولا اك لعمل العمال ذا

 0 رسانب دبر نع ؛ ه0 0 نا اش بو حاصل

 نو

 ورىالا ,واط وح ١ انولاوورحلا مليا (.طلاو ثوكسلا ىادرش نمش ا تت

 0-1 مولا علل مشب

 ممادئ اذ دل امش اوول اهو ول كسر وح عرج ذوي
 / هي هولعلا نم عموم
 سا اا اوشا ياام جحا
 وطبعا هظبارذو تسل ا د ل لل 7 ريشا 0

9 7 
 عن م5

 -- ا هسا
 هس يسع سل ل 2 و 7 27 132

2 

 د سسلاال سلم سمو حج

 همس مخ
 تةمجكحيب 7 يب سس نحت

7 

 هر سد

 هيبسص يما هب يام سم ون بس يسمع بج بسم ب نس يرسل يسب وس سس سس“ جب

 همكم اهب - دمك ممم -

 1 252525952525952 تت تيوس بمح -



 77 سي

 لت اببا جل منذ ناان نرماانكخرلافو كباث ناري هباكوب لو ملع هدداذص
 اجا نا نال ئيدسلا لاقانين تح تسلا ؤمشن ان انرماا نك لاقو هدب كس

 0 9 دوفاشن!لاقوريمالا نذاننسب كرند السب ىتحرل اسيب ' سيسمملا ب
 كارئلتجا امهللاو عبو 'لاقواهعفو عمبج لبا قفوبب امد ن نس
 وهو دو شكد دابعوب يدشيملا لاق ةريوه يبإ ئعدع سى طول يئاشلاو كامل

0 
 نتا باولخت ثحوررتملعت مهلا لعضنب نلف اورامت ناز امام 7

0 
ْ 

 اذا ريا دءوحتس جامل الاف نولعنالام لونان هنن ارشع انسب
 مل رعؤ عل ل ميسر داهشالا مايظونع عضال دابعلا نم بوللطماوعبعل : َ
 اداضلتاب انك طخ رع 'رمايفلا موبالما وي زو ربحاصلُع ةججاناك 1
 كارمن هذال ان > دررلا بإن ع حر انلاوزكا [سع زب بجنب ذاعم زوغزملا ا
 ِ. يصرنسذ | ممرعاذوقوم مرا ىلا اورو لاق نبع هرلسس |
 دال واشد ولحن احلل عمج اووحوث ال هلئاوثول م لينا طوعا مات |

 ىنحارلاغوبوطر عرش ىكبل هذ درجت ابرعلا مو ترفل ا هداك اذاواُملا 0 دم 21الف ةرقل كرما اا . دا بس اكرىلا
 طيب ظلارومال نما ابإ ملا وراعي -اصو ازعججركءدوصنتلا ا روصو للف بسلا يوصو ثيومجا ريال ىلا يترعلا مان عرب مل ةكرطب | ا
 .ييدلصجي هللا وا ايناقاكهبإال وصولا 00 0

 و نمرلحعا مين 7 ب نوسيلبو | :رخالا لع اربردا تملا عب هل محلا ربيعا 00
 و «هىللر زن لدم مك 0 الن وز ميال ىف! و نوحداي 00 ا

 جير ير ىلإ علام ف ىينرلا ملاطببولم/ ادد رجس انج عوحالا' نيسلاوبا

 0111 0 دال سب رفح ورا لانس اذ ٠ ل ليحل
 ًْإ ١ فال ال قازب ان الث ؟رز حجم نهد الازل داع طيرك و الم انالشس د ول زاب ١ م 0 ل1 زم ضارب
 هرم ءاؤكبالرر ىلكلل انه ابومالان اظعازل ال د اه اياك يناس نول رتحالا معنلاةنامئابلاوؤحل قضت داما نعد ةضيرعلا وكل نانو |

 النبك نر ذود جسامهلا عيسي ان كبت ١ حل داوم كيا ومش امم دذاب وحان اذا سلببال شبح لعل داوم الب نم رسال نع ب وحول السر د دان رحاد
> > 0 

 تم



 مها
 و رك :
 ا راسل الرعب ريع الشع ايلا واذ ازملالاامجوحاو انا |

 «لبلر ثراوثل ٠١ زهر شنر مى معلا نيسيرف اوداكم) ال بعيارعلا م

 حرمت زل امداد لعب نمدتوج مزم هلع عل د ىلا ليها نم "ب يشل

 يع لح : رام مينو ع
 جاد طولا بجو فد تلا ونجد حطب اوىسب مد درسا ااذهأأ
 رراغت لمعلا حاقوم ىو انك ريغ الو درا اوبال عوولا 1

 بيع عازتنالا نيزو ينرادلا نر ايوح شيحام لملا عجن تاب و
 ١ زل صرشلا) اهلنا هدوجحو نمز ماب غامد درع كحرل 0

 اوح ومنذ ابنا كلغ رب اك ذو هد هرجال بصل ثوؤثرعارلا ردن التكأا
 م داخل ١ يطول اد ةناكمال ولم .اوضاتغا يااجالناذت

 0 باطلا تس مك تباك هن ل ثوغب د١لبت

 موخارسل عرماتحرب ركل للميبلا لاك هكووتموصوازجصتحلعا
 اذهقطلاب هيي كدت ب هناجر ةسارعلا وصب نول العلا ها

 يشيع الاطوبقمف 20 ةمرشب انا اما ىاعد راووكأ
 ثيب

 6 "علف تور 5 وق اراها كد دوب اطيق بس لعلا ناووهامتوا ىبا ش

 ْ 0م قشدروتلا ل تامل رسب نارمالثةجيذ تالثألا !
 دارلانارهاظلاو هعمل دالو شيراوملا عام ئه ميارأتلا كاملا
 ةلانلاهتلاوم مالطا شمات: دال نيسلا اراز يسلك"

 وراديوع سدح زمرارولاو تند هب ةمالا وثم مالعا يباشل اوريلا

 - زيحو مل هوز عل ملار اهات يئن :! بارا ريفر اقوة رثو هرب !نع :
 كورمرثلا نال قلول عبتسْر طافو ئدرموغ 2 نأ هام نهدف ا

 سانا اه :ةصكارتل طلال. فدل حاملا ردت جاسر ا أ

 عدينءارعالا نوعيلع

1١ 1 

 2 »و رضارتتاىلاكدوبث م الماعز اد اًبع ف هسرتسعا لعد 7 ْ

 ظ هدا د مبقاسي!موبتمو اكةتسلاو تاثككاا ورشا اقرأ ذاك ع ش
 او 5 دا صرحا امضي اربع اطئن لا نيحستل ىلا ند روّدْخو رثومأ|

 ١ دوحأربجوح لا طخطل ان اهو قنف م رد الغزمألاوال 14 ! بن ندر حاوح ب ْ

 نا

 ذارجالد ةضمرعلا ن3 ارشاد اح ضب سسا ذاع ضوبطم رمال
 | هيكقلتخاوذاالا روت وهرلا ا د 5 0 4

 | ةداكولم ين اليل مكمنماونسجا ياورد واوفاوكارئلااوياعتا| .



 1 1 ناو ال7 11599999099091
 لمتجيدب ماكو هاون ءلعت نلنارفلا ل شم نان ثوره اهلا قروسو هوسركلا ةيإأك
 يوانملاب رصلالاقو فورعن ملاح ا سكب ب اوجبرثكن الّمتلا كردربنا
 دقردور لعن شسون اماكخنرغر حونجاهسماوشخ اموت لم ةماعلا
 طلت اف ناووم وشم حوطب ١ مك لع اكوا باو ذاك م موج وعد
 ري مايقال لمار متل ذر رثذ اوثردرم افلا داوملا نا ىلاووشنا ؤ صو
 نررتلا) اضف فين قوزد الصالع خال طقوس لم الب الئ دش العن الع
 يللا سيرغن_ -ئز ملا اكةردرض ين نع ”خداسلا نم فويسسلا فت ظ

 عررجبلف امدقر اولفئل ا مشرأل اذا بتكلوصارع هن 51 وينالعاف
 تاو اورؤازدو رصد اومهضل هوطغانخ أيا ناره! تباش ارباح
 كت فاو الالب »مت ارقد ارا ولد قيشؤاد ن دو هو وردا يا مياوثطعتوو ومنا يا
 لشلادراهرصح درج يب مما 'رمعل اى مائل ةونملا ىلا | يل ساباعد ياعلي ش رش اوهارؤرصدو هائر ركب ه يبيسلمل يذلاوذ
 باقى وبلا ماع نب ةبنع ة زر وع نع محو لذ د هلال تأثن 1١ اهن ال امد
 ٍِه !لابحر رلاجر ئمثيدللا
 ومو زااعاباهناف ولعل ا هثارهمورومالا اعمر ايطلاو كف شدا مؤحلاو سباملاىارلاو انعاجشااًه ولعت الور 22 اي كاش تال
 ٍبلطتا رماه دا ازاه ووجدت الو ٌةيماسلار داصملاو ةىلاعلا باطما قاشبارت ش0
 |” جملا يجرد "ير اصنالا ماخاب د 0 لا ظ 2 للا تبن تو نب لهس نعى ةرامالا يفعل ةماندلل | ردبرتتلا يزتلابداوكا نال يبو هور راكي زعاسلا ؤوملاد زل دعلا وضل ارملا الت ىشثدرقربنع نم نش قون رذلشمى'نيلجج ةون سر ًاريلاو جيلا ام ئسوعلل اكول وجال ة ولع هل مول سومطالا ودول“ ظ
 | دعا رج ةوئرنس نام نب اوصوإ ويلَع دكذ "لص وغطصلا تامويغص
 | يساف يقولثحاوا زص ربع تشب داحا هلو وقر وخلا نم تنال تن ١ مدسمراويئاقا

 :لذاويلا ا اوعرن ماجلان اذاومالث اه شفا اما سملسرب ال ئرورص الأ ذ نائسلاوربلانالطزم عبدو رشا امام اهتحاطع نايا موكيت نماويلعل "١ حالي اممزذالخإ تامرماعؤيقومتلا دبعويتف فحل.
 ة؟لرل لطاب مث افوين اشلالعالوبسسل زمر كونو طالت تعا اذ وماركات افا وفاكحالاووحاس نهانا ونص اكيطجلا د
 ع اما 1 اما ولا ء ويلا نمر عل ىلا الارنكل درو دسد
 ١ اذهل 'ر وهم نعت ا جاورامل ورطلاو و ؟:فرعموا رادع الل مثبدبلا

 2 رن ىداامر ودم وحاع ل هغشل مج احال دلع داذاسو بحر نب
 ذواكيدحو ارث ١1 دوز نمعتذو اكنيلسلا بيدراححينلخلا 5 ءاسارامش



 يدي

 لالا دب ان )طاب وهرفولز الصور نلسلا ليم 3
 نسوب وعنا هاور نككى لل ام فر خاال نام دب ثاططلا نا لات وج 2 ا هدأ ثساوبسله حاس ائرنعي امن هذ طر بالخل ثزردعنب تعدوا ب يل: منح برسل ني وحرمت دك ىلا ليعمل هي را جددا نعناع دورا لئامس اي لعشاك
 هانجا واعر 10 د ةه ودرلمالا هذه مخن حاوم رس ارشد كلغ مرحب وامس ننس لجمال خلود ازيوحقيرط
 الع م١ ل ضملللا لوو جسم اوفو ةااقفل رزلا يأ
 1 ارلان كارد كلل اا نوت رتقالرطو هنا 2

 اراب تردخابا نوما كاك ىاشا باكا نكس لإ

 الط نير دا يطول داولخم داكن االووجخدب ثايرلاموا في رهام
 ذا ولم أعلا لطرق فرد اوامعويرعسفن 4 راوبستش ذا اا ولطمأو

 اذعب مزجلا غش الدعرراوب) نقحلا لاق“ هير !اوع ع مع نما 0
 20 تلروولا ددسن ورع عط مجعو نبي و تلو مضردافحشرحل
 املا ثوكس نكس اف ا ال ال للا ١خلاربعنبن امثعمش
 اراب مل قاس مم وكول يرانا لاق زعذ امتع نين ازيملاف كاف يضرم وبغربلع
 ماهم اذه
 اناا نيمدللا زل اهلا مصنم مي هنبلار وجا مءاكث اباد جوع

 17 ةوثلول املا لفو 19 دولا مرئي ثبحوا
 كلاويرفال نم راثسإلاقب ا كرد ةرس ورم و7
 ىلاىد زلال ولع ودكالعلا اوهدللا رمح جكإب لاثوةواّوشلا عم
 وانو ارشلا له عضصاوموو انعيرز مج اكر در>اروهإرور جت الملا

 فا والومشملايلا فاطم ام ررصموعو واش ريا اندؤ صج عاصوم نموا :
 نال يفتي اضنذلا دوسو [نغشلا انكر د نموا ا اانشلا هكر دنم ي!لعاغلا ظ

 /م/رتيأا رعالا تن ذاىذنو نمير رلاوم باع هو ديف دوسال ئحلكدتن اضف

 دل ةربخالا ةلصخاوايالمل اواي ازردانسم/ لحام رورسو عورمب دز هيل
 | هركرم لكن ان ةللاسس 3 كذا نم حاولو : الذل نير حاوؤكمومت يف

 ثال اغشلا زر هوهوداملاٌة ضو الذل ءوسوهوءا رمح بداظحالت ||
 ارعالا زئامشو البل ارو وهوى املارع ءولتحلا انلشلا مد ؤوخالا اش
 >طئامم | ذهن ملا مالك بط ذر رهدل) نع ةريغو رولا امه موف عشت
 0 عمجما ارعرؤف ورد الغز مالاو مبحاض نعد |هبلا هب
 ل. 3 راع اورر كارد واوا وسبملايواتلار وصلا
 0 ْ هاوناب عدوا

 مس 2 ل يا

 د وح 2+7
 جو كح

 يح

2-2225 

 هبل تح 2-7772

 2 مج هج مسمع 22
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 نادك ذأ

 ئليدلالافكدعلوخ ومكبيدابلار اجلا ناف ماتم اراجؤ وسار اجؤمدتداب ندد

 درع رثسب دلع ةقلعسبلا ار اي هبال ملل العن اىثش لاك لب دارلا نكس ىزلا يداجملا
 تنمق دو روس ارا جوز وذ لتشعر حان بتل كوريد لامر تلمح 50 ئسسحملا |

 ربت ورد حن! نع بعشلاقعببلا ولد وبصل نكنما ايبش ذا اذرارلا'
 4 © داس يئارعل !اذاخلا لق امم

 اةراوق , اكذرثافاهينرحاو ماو 0 مارداوذت الث نميثنإدامدومت
 تاكزلاوعمىا فورا رثثموبحو ا ناسي وطعإ اوم از اوف اطالاب و ضد
 5 عب اراذاوذاضيبطدوسوةرشو حس س انلا ئعر سس ضع كنس علطا

 ردداطصالا بروس حيوز وووسو ءوشنو ى اذا نسب ةامشنفا ى اع

 | اهنع كبطناورب كن اوال الي كمر ياكل كد نامملع كن
 لولا نمد نازي ذاصالاب نو اماوكشي غوكو هس قتل 5 عن ا
 ةوؤهوا نإ مال ذم طوفام دارغ جَِرَل تاساذاو للم لذ لب تمل ل ىو ١
 ىفىعذلا لاف يصبه اريثبد كعشاربذوةوبوه و إ نع به ةونبحوا
 ا راسل زعو سي كلا كووتم يامسلا نعم داما رموفعم معضل
 عوبولا زهريلع افون م تاهو - هن كير دا كس
 . ملاحؤشسنماوذومت يا ائفار ادصلا كير لاب بغا نمد اهدوحت
 "وو د نيسراشلارطعل هرز ؛أما رعد مللب اًحسو ودب دامو ايدو ئمدا
 8-5 كعك ةرفكرص بلا لات مدنب اوثءطنج كيلاوطلا
 0 هدب ا :رمرملا ممل و يقر سرع نسحوصو
 ْ صرحلاران باني ان لاعربل ا نسما زوو بحاصود اوه موب أ ُّى
 4 :ادنحيالفلا١ كي صيف دسبج وسبل حرب و طر قش ودم اعط امه
 00 الح اًمط هدبعو لئاد مذ او موهس بلغت نمد وارسكر طن الخف نع اذ لع سانل ار وكان عر ياام ىشن ب رو اعملاي اهتحامبح كلاب مشد بر لذ تاوفئشلا د رعب تي دالادللا ْ الئباو نوننطم اهبحاصن صعب وسن لحام طل الع صرلاول ناش اي : اهبلعأنال ايرذ ةسبغر هج اىررل ررعس ىنال تناك ولاد صنختب نادل

 :دجلا نيغلا عمتولعلا: 1 0م
 ظ ف 00

 | ل رشا م ود حول عغال وعول ةائمايروجمل ودرب وأ صل من! بي نظي اا البل انة ماناسارجو نت لانافيماب راسب شن ياسر ابو بولطب بوبح ار اهد عدذتلانإ . جلع ناناكملا يحل ع 110 ةزامنلإ.ىارلا ل يلعخلا

 مومرد

 تيس م سس سورس يح - مداشيشسيا-بل



 دددرشا دارحد .اوارؤصم انو هن اب يذلا هدو وكس

 . 1 اني افياناط ابك اكبر همن اقوالا|
 اطداّصا ذاف ئكلَصفلا وبلد وؤنادد كانئشلا# "|

 نع ن املس نب صخح شرح مرض اعرل نب اًجاو !ط برغل اراظننل هل "قولا | يد يلا وسوف دلو لعل هد مدل وكم همر ناطلتسلا)

 | ريز نب + يلع هيِفن الامس ملا لاحر ملاحر ئديلا لاذ بع اعلا: ١نيدامتعا

 بنخنلوه مول اناث داب ميادبلو سلات نم اثاوئعرع مومزم ير
 مورعم لاحد جب

 (ئلاوتم ةبتوتعلا م انشا
 زان اول صلاارد !ىدرب نا ليم وهل صلا غم رم اق 'رئعدرطملاه ا شينعلا | دون نع در زكا دامي قبب! ل ربت قوش المشد نع نطاومالجترابخ تايلر ورشلار نوت راغيب يعد مصاول أ باجتسوامسلا باوبا جت |
 عضو او 56 4 276 ال َوالاوب يسم اعرلاو حولا فماوسلا باباهلااغل :ناسنداما دامه داش ىشيأمواولاَ 20002 اجلا م داقلا رصد مب لكلا دارلان الناجح ل عك + جور رثعو معلا
 وح نار نبرباطع 0 زمام! نع بع خأملا ب يق هوت لانج و ان حو رابح _اتلالع ومب واهبدلا اير نع لفلا اهرشع 7 قلانتلا زلامل ثالاحل وش رلا زلم اب
 ْ ا

 .ىبوع هبل
 © ملا مش طة رارل يذلا اذه و
 هذول ناد مند ثول اذا هكا ذل بولا وعل رورطتلا كوزنلور انكلاشن نطيل ءانغلل ناوفلا او :) سلا باود ا

 7 دبر ام“

 ىيوصو شل مار الذ وبعرصدحو بيزعر جنب لاف ب اطال نيومع ذا
 "تاير عوتنم لارئالوداءلا ثارع ظنااز. للا ىسن امسلاباوب كن ايجرمعو نادعشلا ءنعلص ن املس نب صؤحو رو ىشبعل !لاذو فبرحلاف

 ءا :ةهللانم بلاط ىا عاد مطحن اعل هلام اين كرالملا نمامس انس ىادإ

 ا :بلعربلا 0 ونسب 0 اباسوعمل

 ا نع باوروبخا صومثو محو ارز رريتسوب ف انو اوغلو ممشلا عارتجا كذو "1 دم اول كيلا :كورش ال ]بلل غصن قفل

 ا وهو ع النحو يىرسكد الب نعت نارعلاؤعيمجاعااضرإإك 2 كيف ظ م لكرشتو

 ان |[



 رو

 10 0 اللاب ايويباهس نو روككسو الزل فعول رعلا تر“
 داذابالالاحرلا اهلخوي الذم لتس سس مالا ميل املس رخال نم لوادر اهل املا

 رك دوحا ءايفدر قف اهضرحلالو ا هير وعيار دحا امان كذا وثنورب ميل وحد نال
 .برمالا قابسلا هرمكب اكراز انولو اهلي نااسنلا او تم اووبرجنب١

 سة رلوخجلا كجادئحاو كبلاؤلاتغالا نمو رحمان اطرقو اا ١

 اناللوطشا ورضلاز هنحامل وح> نم هوعئم الذ ءى3 واعو انعالا
 : ددال «ةرلع هللا كلبع طل ثاجنزمازعوةرووطلالا هوركم ماكل

 ”وال ولسه المو زل مود ونش الا هود زلجلاىدود ادن
 ةباوثل لب زجامعامل زم عئرو ناوفطعلا وشك : نك اعجوهرا جلست ادب
 رايس ندر [ضلاوب د: ذ يا انشتناب كرز ال ريع اهات مترفغعبت
 ادرو مب و بيجوم مالكنم انغتتسأ رث المت صاد حولا اشي 2 تروئلا لاك ؤجر إلا
 اواعلومحم مالك الانين ياعم يبيطلالاف عدرا يورو يملا ذب اوولا
 ثامشاو ارلاوىد راج ؤصو لج لاو دحر فذالا نحل هس ذؤمب الى
 ةوادعوا َرملاوند !ئبشلا ع 1 يي دل بسجل : ى اها ئيؤ دسك

 ةرفتعملا ايار لل 000 ا هلذ الح ىنحب ةزملا عطا ووطن !فانيرف 6
  قلانين مع 0 رثث نمانعرب الو يطلا لا فوة كو اضبببلا ه ًةاواهماواوزحا
 باجائاطبا ار دع الل اليف امض اوس س انللو شلع ال يبات مث ًاووطنا ءوخب
 لسا يولد[ كلطصبو منذر تح ةوارع امزيبب نيلعر اًبضنااهنماوطخ ال ينجيوشاتلا هركذ ةوبب مثلا ويزن ا ديزل ييطلا] رب ةراشالا سابو 'نيراعاعولغنا
 ل 1 عسا هو هلأ ناك ١ ذادواد اودالاق يردنملالاقرعبلا ردع

 كاموتعي اند رياك م نوجد امانشن هطينر بع[ كميات
 ارز لاملا ١ نلعؤ رب لذونحال/ اههرحا عاضول من اره ون السر 1
 "0 نويتنامموب نِللَدع رعربتسع لن ابييوحو . رياولو

 ءاررو ةردرع! نع ن بدالا دربلا مرح رح اوراو انالامسلا
 عمل ةوؤعذ رطل تسملامعوو ير سلا رجول و ناجح نب و ةيز ويلا ابا منع
 نيني الا: يئيسساهدالبى ى 'نملال ومهم اًينبم لة وح ا
 ةينكل انعم ذب ثوم مج اهم اطمح ني نيك ابواوسل او !
 ىانملاب قوس وهو رسبلا مرسلا رشواهمفتوا فر جولارسك مما يضعوا
 2 ينالوا دالبما ان وثب هامعمو١الثبرلا 0
 رزيا مملعأب نيبال اللب ' ىازؤمن ولم امان هبا رماو عب د
 ل وع نيل ىلا نيلحار وسال نيمع الع ١ نمور ابار

000] 2 



 اوعدو 7و ل
 اهيوكك نمل نم ارييب لازم اقالا ا لاحلاو بكا اتي دملاوعوبغ كك ذل
 .امواملضتب وملعب اداكول د تت كربلا لوتس وييحولا طبشمو هراوجودوسرلاموح
 دخلم اهو در داك اح دور حالا ربل اوعلاو 'هتملبرل ارجل ,اونملا نما 2 ةماقالا
 أدم ري اوئو نصيبا هول ذاصر يد تما قالا ببس ئلجاعلا ذي زين ائلا طر ططشلل نم
 اعشالن دلعي ازداكول دلوثب هرياؤيرمش نوتسببب موكب مصر وموكيت يببطلا |

 راوجن ةماؤالا نع ضرع ويا دلا ماط خلو جمس اهل فشل لا نار نسم يباب
 م !بترماك مهصوو موفر را كدا و وسور يلَعهَكلا كيصوطملا|
 211111 -_ اناا
 ددىتشماشلا 4 ةثواه) ب اوجالف مشل, وي داةتب را ملم اناث
 7-0 اود وليام شلال مت نمل ىو اك مك

 معيبرس وكت تذل سولت كيم بندا ركعؤجاشلانل نمي يش عخديمل |

 اوكي يي ل م +
 اطا مو 0 اةوحوملاوسكو دو ول راع
 0 :اييلسفل 1و 0 هجبرملاوم اشلاىلا نيل ار
 تسلط اقفل تينا نام زيداقلا ٠١ 5-5 باوجالذ با قعد كان كارا وول ظفار ١: دؤحاللا وة باسلا اك فوذحم

 مال يلح رعاطان رم حاب هوا © توسبيبل موك 5 بايد فاوحلا| ظ
 ةرهالد مد هرعرتوملعل اود كول إ ةارحلا نسور ىرخالخ جبرملاو 0

 اذبلا نويوقوارالوم او الا هذال هر ابحال ةربلعمنلك ص
 بعلوم ثلا ع كالا ن نفر حد ف اهوا رامبو ضر يدم 1

 6 افيسانااصا سنبل لع ماشلا فج روت ةياوراماوروكذلا
 0 وكلاب كل دائايماشلا»بنناكانا نملا
 الا يابا ولو حا كام ىطعب نمر شاك انبلا كقول
 وسلا افلا شكر د 0 اره يبل مادرج نب لافريص) ى) نبا نبتنلا ةهحدذشأ

 عل ايان لاني لزم دونم اردو نونا عطوة هش
 هم كراطعإلا غد شبح إسم نوتللا
 تفيطتالردسن لرش جبرا الز لع طننما امان هزل م ومع ىاوعوشت
 لحلاربعلا >ودولو هدف دركب هلح كم !ةداميمل لكما خرط درلامدالمحرلا
 زاوئإملا ل اربملا عد د دو المتن از صوبي علا 10

 عش ترا عإمفاوزبعلا) اهي ا ١ذاواهلغدو نرلإوشد نعرف

 انس ]1 لاو 9 5 *نيرازلاة داعسوإمالاودجاخلازومدب ل ايناس رن لاه دالبمجدلا
 كرئلوحل وب ةقدرطلاربشم 0 تحتي ولا اذ مالاقا ذهاد 41
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 3 ب
 1 1 ام را 1 بول لع ةبلولسلا اين راارم وم” نرصب
 ءسبلكاميل ازإ نمؤزل يئروهلا نعاشبب سلكه ومطو
 اهيند عب درظامل رطل اباوذلكلاليا راع طننسا امافازىيلو اه ايه ايس ازئلاب ظ ١ | اولا ممم اوك بسم رحال نعو هذ نع بح اًميم]عت
 لازما كلا تاخر رمد ايسحمي هر رثلاب لب ناممىغ اذ 0
 دي ياسا راو الجار سلجامل وا لجالا بزي حسب تدعوا

 ناكر طزبلعو باوك ل فايس اًمييومه عج عئرد يح, العلا كلما |
 |لمعم اع هللا/| كف اريل اهديبلكميرصن زمن راع يش يشرف عايد صوبكاأي امئولا تناكنم
 : |هشمويار ا منال هيشببع -- ديدي ع بب هرغت ل جحد رحال نع وسبل مساس ريل عونك يا
 ايلا درو بحن كرب يح دع مرعا الي درلا ةوهيشلا ودين رلااسرلاه رمرعال ابنا
 ظ ل نمو درب رب وسي هرميرل دولا وُكاَد امين امي تلعل ايي ناطياو دنس
 | عج روكا ةوحالا تناكئمو همغيرح»لاو اهدرل يقع رثكه مه اينرلا كاك م
 يالا دبل بؤ المومن وسو يمال يلا هللا
 اينرلامومصارم «ر نم ىذا دولابربلا عرسلل ي انك نينمولا بول هنا

 نايشالا نع العن رابح اثونحو لو عسب“ ءابح اريل هلد ارغب ماكل بلا
 0 ا

 رالباكو اومتحبملا لا عوس وساربل ارم لان هلل طول اكن ئنلل ظياط : 00 لح رمرطو هن اممم لعإرشلاياًةولاب ميلارائن مل وعب 2( درت ١
 كافالي هللا عسب يوارلاسوربلا عاطف كرب فرميل د دابع عسب
 اهدلامهمّرا هانكارحا وامه موممعلا نم سورس عددا ل صؤطسلا
 ٠ ا نع عقرؤرما ل تك نال 1 1 ظ مثاأو .بغرو اهياذلأو اهلاوحاب نوح هيصربكا ايي دل كن اكنمو 1

 عددا 4 0 را 4
 ائبوسايبرلا ث'زلذ ابر رك الدامر ثح الامي اناينراث اذوعنوبلفعاو دضشايرطالا ترن توف كان '١ا  ذ ئرمعفانلا ةيومالام ازال
 والحرم هرم امالا ل لعاؤج عبطلا نك يودو ما شألا وطو مثعاطا : هروح :ضارتساو يبول من اجادمب دلل ذن ايرلا اعاطلاوةتورخالا | العال لهيابتالا تر لك رب رذاص ةزااهِاُمث ثار ارركلإبا لبو يوم 7
 8 "كا عدت ورجال م لا نمدل اشيا زيت + اسامي سالا جدر
 . وسل ناواواذاقج ري رابع قادر مبان ال25 كال ةزلل
 ل12 36 ءاصوا دورذا ىلإ ىع طشسو' 91 انكر هبطاردب دمل
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 تو ةادوغازكةىر الا ب ازكوهو تول صملان اسردجزب ررعس نب عرش

 تو 2 25222 رج رك تح 6-2 مسح يل ري يي ل رس ل عع
 ١ نكاوادس بت انجن نماجش تصبالبل هوطيماكذذ 8 اهب ناكت اك ا [مبواعنلا لاحد او ملط درب در |( ذا جاسملا باون١ دنع كاش اد ناطت 7777

 > يلام نم ببرظا رعت 3 ديد ناحل ١ ,عنائبملالاق | ز صرحا و ىنملا موهشلا اص ئب ريحا تيبيرحوم 1 الإ ردنكل للا روس ب اامنلل نيون بن علع م ىحمهاطلإبولو هريدختو
 ع 0 تامل اهلا بأ يشنادب ملا طاالا نم ا امنعاوال الر دنس ا وركفن -_-

 ها وذل وازل انك اونا وناكشالا ”> وحروب هك .ولملا اجلا ٍلعلل ةدرطم هوق ةركف دولا بع ارئالاقو
 ا ” اعط ورزاراو الضم لما و زل ءؤ.اروركذلا يفشل لاثب
 رمت لكلا خر لل عجن اوعي دما دتهامراام تالا وكبال
 6 0 د اَسلااممسمل يب تا ركل لقا وشلل
 داي ساس نالالباور ذو ميدل الغ[ نوفر وعدو رض الا عبس
 رزص لعشر علا ايو ئمالي يو او رئاوساول لاقي شرعا اال نمؤفم ناو
 ايلعلا رن احلا[ مسلان موس ار ومر رين لا ضال 37 مراؤ كلقرم رذ
 طا تيمشلاطملساما 7 اا "اناقتك اقلاخلاو
 ل الجرو ناهمعلب د دوت رمل الخ ا ىللالوصولا
 رع اوي: لمان ها كوتوؤيوشبل 0 :ارحامشت لجملالا
 اولشْلااوعبطمنم نلتلاقرلاهر بجو اخ جلرحلإب ءللارم نيكل ين نأ كيعل ا واونكت ةدايشلا لد سرة ب مو و رعتلا دكردرو لردنعمل ِ ردنعلا ىلا تاسالاضوجن ليبرطلا ةدرطلاو تاو مزن انزل اولالضلا ف عقدي
 0 خشم هدمت نا فرعاثل ننرشل الع حر رفاو عبململا ناز جوملا ' الث كفرعم قلرعل العر رول ؤ بلت تمن ل رعلا نعربعة مك, اسنملا نع

0 0 8 
 رسلان عل شابك 0 ىلولمانايائلخلا ناو

 0 00 . 0 ةزعذج ا ا 0 ذل الشموع بزعزال ار



 ١ ا
 ا

 ابلعالا بار ال هد ن اًعؤ او درضن ةركذ ن ارك ةركتلارل ةاضاالئد 'صذاذ اف

 : نب زلاروصو نايعو دوهش لها ادكاذالاهاشنا اب مكس كاومتلا نا دام

 ملوأيلاعت يذوق نحا دارىاس ال انلا,قلخلا اورامحش و عند اصلان /سلصلااورع
 كاف س اتعب نع ةلفعلا ب انك يف طسشلا اجل اربع 1 مسلك ع ادج رود قلب

 ولكتاال «امبذ اعتتو ركب موموي تن ادره فرع لسور رايس

 مدرك ذهنل ا كتل اىلاكذ
 ياكل يبعذتال ؟لجاملص ادابحل اذوب لاذ 1 اتولك ياهل لحج ادركت

 داعب داهلابجزم امش اجضرالاو اهب وزع اهعوا طاع ا كو اهنكوحداهبكاوكب
 هراطماو هموؤل وح ااوهو انس اموات ابن و امج اويحئاعر اًيداهرامم او
 هاكسرتروإلا ردم ةر دكر لذ ذل ٌةُبْظاسو ِدِوِع م ضوُصَو مدروبرهوعرو
 ََك ىليد) صئنلا ورداب ايربكو هلع لا هات ركون ابدل دهاش يك نجذولا

 ١ اوبل داذهو ياقلالاقئلخلا نم دوصننلاو بلقل ايصوصنملاجركقتلاو

 ىيونال (رحاو ود اعل لا اظيااولا يترك ملهاش مو دوسالا لع نرش
 ياروحي قولا ركل دعرو قد ارطلا تاذ امس مبيض
 لعل ري كطلاو دكسنصعلرذ تاومسا:ئيز اعالب يزل لارا دوياسالب

 ةنالاو مراح انوع رقما ودي ميشو اكرلاو م نمتصئسح
 ارك ريا و اظنال رعد صؤ ب باكل هلك قبو خبرتي

 ةيبسانمالل راو ١ زم ث بحزم هرنع قئن اره دزرع ثيااقاكلوتمعلا تول

 لوجين مرلعوب ا انحوذ اكناد نكمللا ئيبو رش از دوبجول ١بجاولا جانب

 الالب شدول نرىلذلا نولي هبحو نم هلك نجوم اد ناصر اولول ءلادليلدلا نسبّرب الوب دوحولا نحارب نمر كبت وليد اغا ميدوكول) هز مود

 نمارب ارجو زف نحملاوزنذلا عتاب نا عجب الق لولرملايلا ةيشوليم دلال ١
 لقبا مح دو ةتعولالاةتوعس تكازلا هزوحز ا كيصنملب ثاازلا كبح
 مذ !لووؤدرالغنلا ىلا ئم لداعل ايري لذ اعنت خو, ير ابوس
 هركفب :ددزنل امل اغوصو يركفلا فنا فيحنمثاازلا افرع زعزكمح

 مه

 : ازهر ص حام تتوب امنا نادوحوبلا هس الخال ذل اهئ ائضلات الكيس اذ
 ًايعلالش نضل قركذتلا ضال راب عيا يتسن ربا و ءراهعلا) ذى نع ةطعلا و دش شالا اوبس ع هللا ١ نمازي ددرتملا
 . ثوم سلال ناوي رموش هندي 1ناؤ هلذ الج دلو:

 ظ ةذصنوكيال ؤذلاو مرملالإلسلاو دوصولالا عجار تاكئالاو جذل ندب

 ش أد
 ' اايوغلندن اعبسرلوت ؛نم از. اقل الالوان ادد هن اًصئالع ا ماصلإب ئيلرثسلا

 000 رن تاب ماسباو يل نشل ليوا مدد نوجا

 .٠ اليل دوت دار اه عبلة داغي الؤوب مل دوز ل ةئاانمال يدغا زل اس



 هتان سلاما .طغنلا ف ناسالا لانني رماه مشلار ود هيف ةرافشلا
 دال !باوُصلاث ل نعل بارطضاد شعرلاون :/ىكل ثرويهللا تاذ : 1 1 لأ انو 0

 0 انامل وجرب املالثمالو هاب ىلا رد ناوزن كا ادام رم صلوا فرعي دؤل وئمملاوؤس ١م يصارع ارا هرهاوجدلا دوحوملا ىئبانجم نوعي نادجر نائشالا وي زفر حسي اع ناريعوبلا دس هين بغارلا | 7 4 سي ان لوح الو وفعلا فك نالت اهصورت اذ حركت يدا
 دوج و دوه )ثم و يور ىا1 يغض لاح ربووسشن نم اس ]كلا لج داي وطلاب زممبلاالاضتشا داي ضمب ئعماتمألار اروصلتل يح اذلع تعصب الاف ناك ل ورع اةنر اواهدواثب صمبالددك اتبع اك
 ول مث وزمن ن انادامجواليلر ١ نسوا: صخ يوم عد نوكباعبس بادن عرصانخ يوم اعلموا تو

 1 0 يد دانسا اذ ويؤ عيبا للقب اطل نو دوم نب نع بهو عىل زرطعلا هلاازد ١ ثووصب الذ اكس | يفووصالاملا معتم لئالا را ردم يلع وتم عطنا يي الا
 ذا 0 ٠ ١ 8( لات هنذ تول داو 53 : ) اص جزاولا ديف لق ”ئارعلا

 .احرل !ناكاول اكو اهفالادج طسشبإل انما ينارركذ الوعيعرتلا

 00 رول ذل لعن ذب اهراس نيئالث رجعثا ذا
 اير .:ىكتوطس» سفارات ظنؤ مو كلاقالزا كبنذ ذادكاعل
 ٍْ 0 ناوبإ ب ايلا مو ركقتل الص الث لق اعلاف تبن اا: وهند كات
 هشرعجو الو ركن الورقربوظنلا حراس :كوئر ال مؤ اهلافزي ديلا عماد
 د ريفكمبا اعسوىر كرد دومك طك ىرك رسول واد ليددوخر اهيبوكذلا

 | الطابا اوم هلل 'ىزحاسنانرل وو قلي دل اوور و قلخيو وس موطمو
 | ةستا اباثعو باور وشن وارشحو ياو خاواباوسا ل( ةرمسد ناد
 ' دوف هتمالعو هللا طابا غلق كف اذل ثنو العر تقلا واب ذورلا ل5
 ابعو ةقرككو يطول ول / ونا هتمالعوباوتن هللا دغو د 52 دمحم
 !'ناسبحا عمرا انك ”:بهولارل زد اهي لعيوب ا [ىلابدللا
 رم كيشلا جوجل اًبع ند نع لح هلل نم ابخارلوت : [يينمالعو
 تزول يشن مكبملا لارا ذذ هكا قرككتن اولا ثور املإ[ةف وف اوفو 0

 داي سمألا اورو انجز ينم ردس قاوعلا هش او كك

 دراما هذ ص ىو طال قدا 00
 ١ عدوك 2 [ يعالج ماك طمع ءاهلكا هرم اس



 ' ادور شاد امال ولابد درئاغنتالث يوعحلا ظ

 ا هيدوعلا 2

 ىلااوفلكت يانج ابك )بعت الاصل نم تسد
 1 جي ع دلل وحربإ 0 لا ووقف منن

 نانا لذي لذرعو ا حاد ومس اك 2 لضم وا :رووضلالا ىاب نكي الذ |

 ير اطال ننال نب 3 نهيااذاووبخو يحتو قيساطوجبصرعو
 انلجالاا اصوطسبن الف يي دب ١ ونكد زو الام ارظنلازع ابا

 عبار انتل ابان ندوووطو اكسل اواهت ار قمولم ولا اد انزلا نع صوف

 ته كزدجلاب 0 دكت نايوبوجومف ثامر ا شكا ق ونرش ذ ثار ركرلاهزه

 . هدروان انس نبرعسورثو سنا نع هبل اورخياوباولبيبش و !ثازكو
 ١ «اهلال اًنودَه ةيهاوؤشداحا ناز او وموسم ص اقو هفاؤ از سنحلا ييعذلا

 دار وعض ارعلا نيلال اة وردم نه بلع كااًصحرل قان يشد شبل خل اكل
 دلاح مشيا اناقون انش دوفسإل !تائثوناور يرزذنلالاقو ةعاسشلاو

 نش انمعصيدول ناس ننام سستلا لاجر
 جل اكملالرعلاي دوف هيلز بعل بوت ارملا هاطصد ا وملط أيات الاعب هع

 ىماعلا )ها رف لم 1 كسلا ماسالا نص مرلأل ن املا برق

 77 وهام رمال وضمير وماما م امذل ذاع اًمملالها 4 55
 ء ل 2117 :مهفكم ووجوب مولمل اداهتع عراشلا دل الامثال
 رح مح اساو دج ] ذيب ديياوسستل راو ينام 3 الإ ذ عجب نامسغت
 اوجالشلاوزاعلا معامل اني 0 هللا ينترةئاطلاو

 تالعخ يبدد ادمتطلاخي ناف راع دعاجت ايددلايلا اوجرغناو حالّصلاو
 وسلا زم لدتا يع ىىلتسا أم دبلقلات ًااومدجو ىئبولّملا اموصو
 5 راع ”ال يزعل نما درواشومئاظمووبابسنعرعبلا
 عفن قحاسركأ نبوط عال جر ىلا كوالا د١ يماطسبلالافهتن ا نيدو

*١*4 

1 
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 ايزل ايلا بلطن مشب ل افعال ملا علال وم تشو حلا يوزييوشلا
 تيرتتلا بطب اكو ضرالا وراسل كيم كارما نن اذهشنجب هللاىل وبرغم ب
 ' هللاور عيلان :تاعالمل ا : 1
 ه0 قيس وبطاس نافل نونا مان ليلا تسقوورط د د امنلا كص ! كصولال
 ذو اسما ا اطلالهال تحلل ئيبلو دوما ارش
 هم الينا خركما املا دتوم ردع هكأ أمسلا نب ىو اعلا لاق كءايش
 اشلالاقدكبلاونم يوفر ل عجاف كيب زمتحا

6 
 م 07 مراه كسلو نبل اكدلا بح

٠ 

 ١ ةقاطبلاؤاطيسانكه اد : يجن :ئضامملا رك غاضب نقرات 2

 5 كو



 .: م حو تسمو رعد ارالا يبه اش ثنا
 هلا نكمال تعب رجالا ىو اوبال مدعضرالا يب ثيذل ! + 5 اذكيالملا روعكل
 تملعبلل ..داكيش اهتشماقا بل اذل انا ا1 دجاسملا_ٌصخول محلا اهتم امن
 *يف زاغلاو لولا تونا عيل 'نيوكمملا هب انكر دو اعمل ل وا
 ىلا امك كدر ها 0 اثلاو

 ٌوهوريكبنلا ل ضف نابي وضم او ضرعلل اكيوخدر وى عملا كلا وو ٠١
 علاج الماما ١ عرج ديرُيل بهز كلام دع كولا ىكرسمرمل
 لافلام ارعمو سانلا رثكا موولاوةمايطلاي الع اَسلا موشن

 موف حو مورلا توكينكل ع ةعاتسلام اق كفو هبي هش ام سملا و ثبثو ٠
 فاورمجلاكفدا مشب دوونسلانعمح ت قولا هكا يك طا دن وكورعم
 ظ فدو مول اول زل مرفت انا زرشباوو دنع درو" بلا صاقلا
 الم ارثجب 0 لك هادا نبل لاقٍوسعملفاريسمّشا
 وطور فرس وكر .رثغو هرساوةدننك ةردعىءانلا
 الفاو او ويعلمو ميد نيلسل

 ةائطا رئت وهوهاب ,زجلاحلا 0 / ةمابكلا مودنموملارانلال وت سل

 ىلا هةقوبضصوب خرتشو باقل تا هبال روم هّنل اضاف انس اليبعل كرد 0 ظ
 اقطاو اصر وحامي ع فبل ارد قر اوم تعلا دليل كيرا نموت اكل ذا
 1 ام اضن الل ةوطسسل ا هنن الص ضاوخلو |

 يسم ا فاعل لاق داجخ بدلا و "توام اوك حلا دا جل ح مل ١ث احباو 1
 ص زكر ود افطارن نئنمومابزجتهولال وكثر ادن نراعي ْ
 || رانومط 'ةجلبلاران تسيلذه دربووبصلا ءابيولبل ذل و طجالاقووهل 31

 8 رودوح ؤهايفلا خه مد اذ ب غطت يذلا نموملارون نال 34 ذوربتلا اذهل خدوح
 - هسشيرولاا زو واينرلاي مادام يولبا )83بىلعبلف ينل و معدن اكيزلا
 دمي ءكذ الو ماو اع صلب 00

 ١ ليام خ صن !اح لم اببعلا كتمان دات تدر 00

 360 اهقطتسد ا 0 نلكيا

 0 دالااوعت لاف اهم صوؤ لاب ثيحرانذارمائميناشمتلا |
 د و ا ا ا اكاد

 | ليثو هما د2 مووم اوم ما توعد ونلا ديوكسو م ميلا عب دبل إب ماللا
 بكد !نمموهو كولو ئياطلاو انين وش اقلام نموت ربجج

 بارو سمو لس ديف ني يهللشا للا اك اا ]

 تما | وصنم رعب نعوم ن انيلاد نين م امس هب نعراخم



 حم و. يصف سو كك -: حسو تزعل

 2 لا

 كبداحا انمطزنع يوري ينطق ادلا نعوم 3 00
 نبب علقم الك ةيوعو يدا الاقوال ذعار اميل بانا
 0 فال 0 ةانثلان لص انحاا
 زمام إ نعبطووكؤيدب در واكب ضفلا بحرب رث اذاومل» :ولميلار تك || معكرن ن اننعكر ذب اسمو زئعاط يارملاوبل ممءاجو ماللاوسنباد ليا
 هبنالثفدشرعل اهز سل ارك ذثييوؤي علم ردسي قال اطفال الاق |
 جريش مالك هيثرجل !نبدانر تيرا ربع وكووتم وورود يع

 ظ قاربطلادازعم اس1 ملي ا هنو وطب لن يدرج نيو صال

 :رئكلرئبنتار الاف رح سريعا !.جيشكب 7 وفي امرمسدب اقر يأ
 لةفاهرْمم 1 رذاذ رجاشلاو كل را السد الطحين فمان كا ذر ايش 0
 ثداورو سن موملاوهما لع ئعاع هز انا كاسح نباح امد نب ناكو تاع |
 ل ا اا توضا دبدوجنيملا ل تالب “ يدعم ارا

 دلاهالفلاو عرشلاؤل انعامجبان ول | ييوعما عمجتر ملاوضب/ اوماكرع 2 ْ
 قورعم 2ماين ارح عيطنسا لي اميلعدوبالم ملا لزب امو ءاوقلاددان' |

 نك امللن وسشنلا الا كر باوجال من ميلاحرسين لحب اثر كنس نع اصيب الد
 حبب هضرانر انلا وشل ل عش اكول اوطوقسلا د ١ ١ نوم :روطقامسنب ىا

 وو عا .
 ” راعم و به رابح وصؤا وب جنب ذعر |
 ال ىاذوه لامن ءانبب | عسكر خل ١ ١ عمطلتسبال ١ ابالي و نحكي ننن نوللا ظ

 همم هارب تاع لئلا ن1ذ راهن ااًهيدو مثلث | نولحو هرما لاششسمامدعل |
 مدون موللربم الع نع
 قبس رلواعلاؤ صاوح د اماعلا جلع يا ولأ نوكت

 ام و ىذلا ان د هك ااروممل ويلا داس زرذلا هود أما ذا ينحت ث فرج" دارا وردج زكانزيا يمس ا؟ لعد
 بوقوعو 'اربطعلا ئمالعال رحم دوبرمل هذ اميل :الكةيطلو هركزناضعب انضم يرد :واثاثم اذار ٌوازتلا انو, لدتا لص هان وسر تاس قيطنمو! ارم الكرك دز ةزدر أضد' ةاومارابلاطيإ تبي مانع بط نيالا لمك ادراج ويلعل ا فوج هوجن ا مدول ياا عع لتعل كرار تنيوت اه
 الل نع سر تور زبره ا نعروكذملا انارللايدمحا ربجرحرتت

 ا نإ كلور عيرشلا قفل ان نا اركي نم جفاف ماس ئ ريد انا رحا عطا |

 ظ ظ نايبال ول نسر مقورالارك دالكو وتس [ عاطل ساول هند اوك طل ط اربيل ملدا

 سدس وسو مب يس ا داو

١ 

 صج < يوح



 جال رجا دروةشتسلا بتلكو بخ ءئينراكا ذا تثبدحلا نا هريظ ورفع ظ
 عة بصل نب نب هرك هبشو ئوبممل لاق دريل ظ
 يقول انشأ للصم“ - 0

 هامل 1 رد
 ليز اكفيض داق تيدرو الانا ارم وعي لين ازعل الصسن انتو نو قاس
 ه  ايرامد هوضإكمإبل ةبظو ٠ يتبل 5 . 0 يي ومرح ا
 ع 'لابايسساوشع تزل اوريو ب اس هبا تا
 زبووكشداوهاعو) 1 سس ظ
 2 اهئام هذا لور اب تاق لاك لا نود هرثحاو تاكل قوما
 | | َُ ارتحل يعمد |نب داي) ني نجلا ردع ديل ءيشبمل لاف
| 

 مغ 0 ظ
 لربتشل اهئاره اع ةماقالابرسنلل الطب ارعنع :طيارملاىاط انرلا مالا |

 00 !رملا تغار الا: نرمجل انا دولا امهق الحا
 ا -: قا حملا مكاين ايوسفلل الطن ارمو ليوا سل اروع ف

 4 0-2 ادام ماوعجإب ةرعاجل اكد خيرمع هيعا نناعاضف ا
 يااث رح توغل 0 بل اموب ثعرإ دادنمو ةئردوعلا : ا ويس كولو اهل ع هية سوادل يصل تاقتالا معيب يجرأ]

 تابلانلعاو ج كرو ةعلارمخلاةيومدولارومالانمايخ وتود | ظ

 | ديما اياهماون ولو د رد ؤدد وج وح بابحالا بمب رد امال ارجو ظ
00 0 0 

_ 0 

 | نع زايد سيسهل و .اوطصدو محور 8
 2جاريصلا علم عنوشع الجز 0

 توحاو بسسل ةساتواةآ داوملا نع ءدطاب با ارخميلعل كاوا نمووح 1
 مر غد ردم | وادي يشبه لاثزي اميل نعل هالك

 1 دراطملب فعمل يسقلو نانا 1 7 :لاطلا
 ريارايل ماع مع ريالات اًمسوتف الي نعل ااا للبس ووهامدلو 0

 | ريح قيوم ؤم هلا اباضصب از اربطلا هاورذ هيعمل عاود لو رل احر

 دار ذاع كير نماماورشف رم دراالصابر نم ١ ظ
 ' ] يو هاو



 | * هرجرتنالانغو هرمز هجال عورات خال ورسو هل انذال/انئب « مجنرا | ْ 2س
 ْ لاين ماعامى در اعلا طعنإ سوا نه امبلار اشلا كلة وحلا زرعنل اهو
 دام نع عم زانكو تدخر حال لقال طابا اعالجر علنا
 . ماما ساينا مدلل ونطلب لسوريِلَع هللا صّيسلا ملال بح نبا
 اهيلاركشا ماهل 3 او[ قلخا كيس ناونعب اًمدالوابةرملا ول دايخ نشمي ارب ع اههانامتسو دري احالب التل اباه ورشات اياّبون ضرالاء اتت ١ ظ عدركرف زرعنا ماع يرن املاق
 0 0000 اناثياوارظن ؛ااهببش قب اها ياو ادعت كلاش را 0 ضاوثلال يفر ريبنل ادار )بورصات كف دوجتل لاح هيج لع ةوش 1 او ق نمت النب ولسنا باع رش 2 وقبو يرشح راكد رك ذهئماذ 8ع ن2 اهسسريجلا ماو م وقتي اسال داعب روما رعب
 ورد 5 تسرانلا السنع ب اهنا ونس عاش! نكمل
 د ارو الح رلاجر هدهد ررذ م لبحدخب
 | مئتوعو يرغعلا -

 ْ نحااوناكو ميثم اوشطو شت يناثوعن 0 ا!اؤدو عمت

 ظ 0 يلاور زعم نال نيام ذ ةياوردىشنت
 رما اونو شْحاو وكل نماول كرب از مب اوةرشلاوةوعلاوزحلا
 ملا أزيلاب اوبس وشخا ووين الاد نياىنوة زب اورو ىشيعلا نبل 1 ا ربل ةيراوجرطاوزسحالد ا:'ولا وسبل ايا ةنوشنلا نس
  عمجار قو اقدفزنلاط اركان عوثر عضاوتا الي 3 فحوص د اهحيشللاو يشار باؤشان رعب تسمو عب يرمرهماولا لاق ةاعحاوشماو
 : هلل ادوع نزلا لاق عشا يرش ورتب الاكررب 0 ئحلادارحلا
 لم ارو را كيب احد, سن الا بجو ديت صونحلا ابلإاب نينوشللا
 تزال( ذ باد نجا موج 0 داء ارمو ل هارملا نثييعاعلاب اينارا 1 .ءاوم كنزا نم مزلب بلاطلا ئيبابس وش دوش ايلا نلت اللب 0
 ا طيتانانز نسل , شب دعا ن ةيلطمبل وعضو دا ع

 نيارعامسوالاؤ < رطل اوردر كد ورد ومقر يلع مرح طوب اهنيهسرد
 م ويلجوزعمللا راامسنرب ءاذذ الع امو يبد اجوشسم نم اجو هومركب ىلإ وي رسأبع
 ريلعر د هول لوف نمانخا ج1 وا تحيي شهلا الاقا حلا ريح دب دفن واو طالق هلع صرف اعلن

 تم

 - يم



 هيدر اطبع هارب اووعلصلا عب يرعب الاقى نيك ور تماو املا ١

 همدان وماسو ويا شاابوعيو زال ةرثكلالا نوكبالو أ د ظ

 0077 يبت مول
 5 ! نير بع سند هلق اربع ميد يشبع !لاق خر دح )نب نع عارتعافلا ١ ظ
 ىالثطربفويوضملااصناماوروةئارحلالف نانا !اقوئببع موهوب ىحلا |

 مز ر عصا اوةربرعفا فل”ببرحؤم ”يدعإب دافزو 1
 أو يو م1 لس

 ماريد هولعنود ولاعوتعب يك 0 اناوصصاتت
 نال و موو جا دا اضم الو ىثنع مدعو
 ايل ب مانو نجس املي والا ودام ا يدنا بخ ومزشا

 ةتلاو عدو اوبر دع تبدج )يرش كي رمال اورماىعب تبر لاو هازم + 3

 "يري اضعلاريه ل ربع ثب < لع وع عييجسل اروحا نين سك زع ل جدع [كيإس
 دان يزل نعيدررم تيدرطرل اربع ع اوصل ١ العال نب ليك نع
 ساتعنبنعرك ىعلا نعراننشل نب محارب نعي صمح ا ريعسن نبيع

 ىصزلاه دروإو عمر يعسب يجو كج ورتم دز الالاف دابززنيسحلاو ٍ

 هرياوقؤ ما هارروؤل ولاد عزان و ثداع وصوم لا يزول ني هدر واو ةلدخ
 13 قساتهؤب ا نوع خمركع نع ين اشنلا بيببح* رد سورلولا ردع تشب رحب
 نب ان كرببكلا ىندو ارطلاداورو » بشبرا وز رسورحل اربع ىو |ئسلا |
 نبازيصس رىساو لاننا ةعساب نا الا تائثوت او زد قباب اع
 دايروم لا 1

 هابازرشلا' ةرثككلاتشاىماللؤ لهن ان ابوس يقوي 0 ان
 ىسانلاوبثكت ب لاءدب نتباز همايقلا موب يذلاسملا مالك كتر طكبرطلا تا يا 2

 عببتةويز سلنشالا هعفلابدبن هيك الث حر قالطابىادبفو ح ١ اوشنلا
 دابكعز هرب ول خارالو ومب جلا اوكلعاذا وة دابملانم "اوهام
 0 بيلا ةروصضلا نإ نك (4 ايفل <, لان درزن رقع رعب الابر عامقف

 : ةروصوبارافن تش انو ثا رح وربلارطن ول ىف 5 داع حددوا مزلتس
 000 اورتن از صوص
 ظ مزرصخايرلل د عيوصوم هذاذ ارجازيا معلا زج ادام رومالاعاو
 دارم م ربشككو نراادائلل بلحو انالل ههضرعلاةر وعلاوثارس وبوو ئيسنخ
 قلاودومشعبراول ه0 للا كا ضمبيواتفؤ ةدبافديعوثلالها

 ا 0 اولورنلكا لكان ] خرم ملف يرحا اش داراواما

 منار اهبا تلم 0 2 0
 5 ب رسما العلا مباو +.ظيبلا ل اهرب نير شم ئعزت نت ولسويف

 هيج

 تو

 ظ

 هيو هيج“

 هي سس
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 ا تم
 - نباوونسارئنروصقوهوالصتنر ونال د ١معملا مالكوم اطال سوم
 ”وفحسلا اورو ؤرعطهرشس 0 قرع اهنفاحا ارنب نع دوهسنت مدودزم
 رالسماولسرلا رس واط 2... اى ةحاغالب ”يفاشلان ع هروح قداز دز علا يف
 مىيمش
 مون اهكردازعنهبالْديسملا ةامافاوبونشلا السلك مانبالو يانيع مانت
 'ينوعاعىر ريالفن الاف قونرل اناا ناك نمو نربلا محا .اءاساو نمعلا
 قيد حتماا ةترصب فيلو ورنا عبعلائع يداولإب دم هيئانيالد
 حالسرمنسحلا نع تائبطلا
 نيفدوسلانعرصبلاصازشلاو رشعا اربتساودعاوو صاب يالوبلاثما اوهونت
 ! اضم بولا سان دالاوش اًكمرعبلا الكومزدتلارصا اوهاؤل !ىيدع يعم
 | ثاو ايبود ءوزشتلا# ود ىو رثعر فلا بارع ةماعذاذ ةراهطلاربت
 | ضّويلوالاَعدن .:ناكلا) الضال أور اًصال وتعد مفروادعوش يع نع مح
 ظ نا ةلمجرش مز لأ: كد اوف ات نالث نوب اش نيل بلا دب ماا علعت
 | امها مسلنن مناؤل ةلزنملا هزص وةوحالا دز امل رب زع اك خرم 6
 1 لروح 0-00 لل يعسصو ل هس احسب

 ١ |اريتثش ,لمزوصح 0 د

 اا ئاشإلاءو لعمردتلل هلا امل حاحا 2
59 0 001 
 /) | كوملاتد»د روبل ئمربولا باذغ ةماعن اع مكحلالاق للسن اءللامو 1 | ةلطينحي !نعروموشلا هدد اشلا بعز روحوا ىضتسالا بود
 ظ دثم هزل ا ذاف درىغمودرغمرن اف يدالا وجنب وجنب ىسلبا ترعش 2
 وقابازعت اباضباملحلا جوصوديد بزعد وعلا الساجب 2 [ئبىولالحد

 راك“ رمل لسا السلا عواعلا مند : امبس اكد هللا يدي نيب نون ندع نعم | الينا سروب ا ةتاوم انوع خارانكلا ينواوصاا

 الفدا أك ىهاط ةمايقلا موب جرن 2 لا : اراعيل نموملا هدبعنم نبيع
 "بدو حمو اير بلا يبس وحن داسحة رخالا يف باسحر فلا ف
 لا نوكك الومفلا قاد كافل اربلاربعنب ل افورم الكاس باع ةرثحالا يف
 35 ررغامرعل ا مدعم ,لشلا صان قف انموا نمر

 لاثو



 ١ ةتصوص>لوبلايلاربقلا بازعزتف اا ىو يان ارش نكات :”وذاكلا ل لاذ 1
 هدابجرط جيؤلح ءدلذ | دارا نا هرياغ بيس با زل! عموص عملا عببج وهذان 'حأل |

 ْ مل وعبوطقرأرلاربجو دبع هرئعرج شن ىلا خوع 2 انف ' سس رحم أما ىف منا
 مو رس يعزل اقواس ا

 ١ موبعي ناكصو» ودل اذاوولحو هكاوسوخ نم ".ءااماكباوملمثت ||
 ١١ ةفاظالا نكات اذع مالسالا ىنب ىلاعن هنا ن اف سوملمو نجا 4 أ

 5 و ةروصانث أظل ادارملا اق رعاوا دوملعماق كبيس نيمو
 زل ايعاتشاومروكلاو فبل و نيثرشل نع ووصل تا ا |١0

 ىنح ير عوز *ةطلانخو جد موصضوف اوزخ اللمو ارو فاز ْ

 نيلو ا يب هجرت ان ايوة اني ابسال م وصاعتل 1

 0 منعوا 2 يلاعت مل وقرر طم هركذ اهب :

 ةردوه نإ نعي يا بلي ياشلا لال جاع 4
 ا ى 00 ام كرر

 1 وعنا د ايف وهلا طتذ املا ىلا كامب ؤ يعصر دس طشووالا لإ ناوبطلاو 1

 0 . ثامالاللا|

 | شوفعزحاو زل اىثاواور زحارّمش ن قبرسلاوبخ يان د نول وللا
 1 تامسؤعةفرصملا خا دروابلا قاننالا نرش الوناملاكب داواابل اى كو

 م فداحال توق زور ملف نابنح موي دل و زهملا يسرا ىلا ةلسشا ظ
 | نيزرخو العلا اهصومنال و ريما قبتنسا ي'تلسلا اكاد هقلث |

 1 ام يسم الان باطتلل نيو عنب 0 90 ظ

 | وفود ثرحيع حئاطبال جابتعل انغت !زبملا واكو وتس عرصو ماركت با
 م  عزداترن ادت عرا ذو هقاسرحشربالا فوجبالا ]

 ا أ ملا دافعت داعنو رص ممأ يا حبر اطخالبا عبرا اا
 ا ةدجوط ئينلورل ا ةتاعفسسجلو- -ىييطلادركذلماكلا ّىداعاب عبرا نكرم

 ١ اورعوراىئاذاة ون اود اكمال بائشك نمدوحام براثالاو اًبالاماًهْفوُع رس أ 1
 | سحاب داراؤيقو هريط لعد درعداز نم جين اهوبسحممإ ,اباوثامو يقام ا )

 | لاقي اعلاوروصلالع عنب دواهسسحى او 00 و وانه ْ

 ا كش الالاف ربلايغاورا ىلا وفا تاكولاملا رجال حاكنلا كعن ا ”ىدرواملا| ظ

 . هبطت لاذ اهوالثنب ال الع زد عابلا اكمال هحاوالب نراك 0

 لالا ضب ارتملابقلحاذ هوبف نعةرط ناو زلزل الاهوزن ودعم

 كا دلما واهي وزرتت : كنت املاوأ|



 أ ” زلال يدبر رمل ان اكناد اولا لو عبطلا بلغاذااميبس كورد نا
 . !يياوهر رف نلصولا تماشسا زلال ساد وفل لال دال م ظ كلاوسالرب زوص لانها ةمز الز غص /لا محلا نال لاما سزاؤلا مدا
 | مكامن ووالد ةسبق ل ايفو الدالا رش نرثع كيال عابلا ا
 اص هلعبولملا3 ياللا نك ضارغالا ككل : تن طن اواميا ىلا ةراشا هب

 ظ ديرب اقوي ط ارش الواسملاوبا سنيب نأ مزت رئواضرتخاى!ئدرلا | | ا زدرفلالاق حش نش ثاازلاب دوست اوه ررلالعجو بن ملحد
 دلال داعيضاقلار اة دعممل نارقفلا ةرشْن بازللاب تف صلداانرقلالا
 اثاورلاووزب قياللاراهرعلاضح جر اىرحالا هورادججو اسملا اوبعرب انا

 | اعئاريسن ور ذبوتوت ايام خاف يملعم يرلا نيوكي نا ثاانايدلا بانراد ا
 جو ركاب سلع 0 سوط

 | فحياكزل هوطخلفجتو هوما مورب ||
 0 اهيالاوذبن :ذ مل اكرح نمل ل رعتنسل نكك»اعدولصأ تاك م | ا كررت لوو ةليلج رب انو ريل عزل بولطلا نيتها ابلملاو ايننخال ايتن ولعل ةياع وه يزلانبرلا تازيرئلفلايوماندضطاد ١
 اوشاعا يرسل ا زهر سارقراّصد ارملاوضو يشل الع ثمحلا ومالا |
 0 :دحب ملال بلع لل دءالسالا الخان ئلح زرعنا نال د وذ ايل نم محاد اكناو دج 'نضريرشتلابناكن [حاسل هبت رج لاق ندا ض ميد | امي عموم زل ةامشمل يكد صن . نا نب وكن ردلا 2 ْش عماوجنرم بيدوحلا 00 ذيع حيو سوةريرعب!نع حاضلا هتاد فاك ذم اراعالا يك يئافلا 0 نا برأ مم ناب يملا شلاكورستجنرف نم قرط تجيد
 | 2 نيثرحلا د ناطلس ديفا ةياسملا.هاوردؤف الكرك يبا و نصل دع امل الاد ظ دنس | نمر حال احر هربرل لد ١رمملا عينص رص ا طادرد رح )نع ولفت اس در ا انود وششم 1 ام در يداعكإ دسار وشو از فز ورصلا انس ولتو بولزلانلوت اثوالا موانلخبلع
 درب وظل ١ نع ءاكراتو 1 2 كن وداعا داذ بوش اظ شو ظ اعلام جورلا وذ ايرالا,نلتات بولتلاثزاونلاورب الارض تدم |ىل ورلاو هذاا اوعي :داالا تايصعلا ثوهست نم امه اهو لع ىلا .العاطزس ابان جوردن املا نمدشامبلقاوجا ةشالث لع موسنتس مداني انتل 0 022 رل نمش يوم : ءاوجا اعدانت
 دال او دام
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 دازووسودادلع يبرم امراة عتب نصوصا 1
 حد مولا ري باوثلا يسحر هانا و جاع قا راااوفمللا ١

 املا تعبت ناولواهنر اليثارها ىااهتر اج ةراح درفت الو ير 7

 2 بسم
 هلذ ارد غاب حلودا داللمكو نام الا داع اًصئش اء ل خد ددوب وئرمل اا جشلا
 . وس رع ط تع هللا ب[ اء ززيرطب رام عمل كل ع
 ةييرلللا ةلمزم بخ م الالداذم نأ ,ىيدلا كلل دنار_«ركخا بارون
 شت ارثع ماركا اولي او يخش رجب ندوح حاملا دالوال خلا نو شبع
 111101100010101 01 اًمالاثعلنا' دادورخلا ادوغق مل الز يا
 عاضفلاو: رانا يو كامسع نب ةر زى مؤ بكي الد ؛ةعابقبال نم سانل ارش
 هعقر جو اكسار للا طعن عم دولاوحاقذزرظند ه دانس يفرج لاق ها ششبي اع نع
 نيولا بص اج ضنو اب ىشلا بحزن اوبال اودا هلو زطلا بهزباوحاّصت
 قاربطعلانا عز وشر 0١ عمو نيالاريص اشملا سرحالا حررت هروملا نشا
 انجيركدالولا اوبروذاورجاه واوب اعاد ام ظئلب الب دش [عزعاضبا دجرح
 دكر تمر جدري م احاود ايما مين جيمشيمل ال اقم) ارحم كا وطيثاد

 عب اعلالامساو ناك كار يفؤ حسون ل ذناذكسي حامل اا ظ م تاكذ را اجر كتكب
 ثتومبانللا ناكر ارحشلاكر ىنااخه شلاح ب اًمساواطع
 كا ذا: لسرااه او زر شم نعي كاناعإخ تولوشب ومريح الاليرعلا نولسرد

 ووو

 ءاحيوب بلل ومو بهز لا ١تنائتكرمرثلاانأب اور شو ثاادداهن
 ةكعكتوعبلالاةالا كك دورشمعو هش غو هلغ ار ”و نيت ولف وا مرح
 مبلغ خدام درازب ديعزم بهذو دبر فرط هين يش ةرلصو دافعت انمار كامل

 1 رج نوح ذاشلا خا ب رمل: امة ومبو ق اش نس رف قش ولراهرؤيشت افلا

 نشل د ئدامتشلا كالا شر اقب الا دو وعم الاي

 ْ ل اجل كتلمحا ذا 'هشبلا قطب انما ثلا“ ارثحار هع ةلا عش

 2 لووك يزل يراسب واكمل غرز ل نام وه ظلاو ضو ةرملا

 نعش! قدرا دج مكر طعلا نما عل ةراجلاب هّرضلا نعاونكلاثن
 اطحا و اذيوطل )اقع شب يوشعم اوباو بيدرنع كر وشل ايعالانوةريره
 نبال اور اا همل دروارهشد بشير كيركذم هوغو ةيرانعل لاذ هيث

 ل مادبجؤيع ص ومو رب درع يب ركاوشعماوب او
 دانا شاطر تنل رين جر ع : 2

 | طعنا ذوبان عج هئاوعو ماطسنازم ل ذلا وسن ديلا زاططبلاو
 ار ذائثودولاْومل ابخاترىلاواصطمل اورو كلا بل اج

 يد يالا كرز ّمسا"زي فل او ييو شلال افا سلا ببسي

 ب ده يواكب ج35

 1-2 ضع -

 0 يح

6 



 ١ كرماونو ث تين اشد: عارتزإ كيعدولورلا يدا ويررملاجاناضتم 0
 .ع ارك تيعمول بطرح لافرق دوب ذعر جنبا ليتل ع حارك يلا
 و كبليإل ن امرمسا مسك عار نأ دابجال
 هن برسل لوفد ع تحلب ع ارككاجلام السن او الهلا يلع اسال اظب زب لاق
 ظ دمف أ 2(ةلعش شرف نشلا تحال ةيرعل انما فعابلا 0 المل كلق ناد

 1 ل اًعِْعر 7 , نيوكي نعانرلم نب روح سقس تم بط قلائل نم

 اوتالاق لاقد ا علملا قيصزلاه دروا ةرئمب ريو امى شا نع
 هو فورد ياسنللا ل اقىسنلاوهر اهب ثبركبو فو وصب نكدرمل
 ياوعدال ثازيملاؤم باكمذ 'ناوهننعن اسلي زعضرفو هريغوشلانع
 | اود ادىش اعف اوبطلاو اور ليردلا رو يشرب زي اعوهاط
 ظ تان عرايا يدداول هثلاون دوم ثروت زري ذحشما اوسخ جر نا

 عقيم وش ند زياعد يو ييرعلا لاق تنمجإل عارذولا تيعدو ب
 7 دلغ عار صلال د وطن ب مال دمردز ثىأدبخلا بخ و عش عز ةترملا اق اود
 | ركاربلاك دولا تاجو بلطلاو نينا للم ترايفز عانت ىدامتلاودن وحلا
 ا الاوربلا اخف اعضابال ا لائثالا اق حمل خب داي الجدر كوول تش اودالناذ
 'عدامشلا“ ا اهكاؤ دنع و عاطا جاكد ربيزلان عرس ل يغشود اًبحئوهت

 1 تدم نايف ماركو: ممل قب ملحم ١نع بط وسفن ل خب عدو وريناتلا |

 عرعأب هزفادب# ةمليع
1 

 ١ ذل ءافرررل اًسائيباد ظ اوتار اوتيل وسلا جو بن[ نمط تنل ايلي سائلا وعضاوث ا هواولا عمالية رطل ةادشل ايل هك ا
 0 رموز وبول وصازخد كع ع طاودلاو لؤ ولان احر دو دان اكناد ردؤملاداونع عار فور لفوبيبصط عضاوخل 5 ىف سن ار قبضت فر امد اافو بودطمرر در عؤ لن لكراخل باعيساولت و ماو اوه نيج اصلا ز مج هدانا كال هالفلا عيماوشلااذض دانلظنالد هصاول عش اون نمل وسبل نيف دضل و 3 أدكل ارضي اراوس نعنع هصاونلا جر عزبلاذ قو عنص | ه١ يار صارت ايلا عطماوثلا سل لءااوهلت عد لعذر ملل تا نمت لع مطولا هدماوتا يل اقمرسكتلا ف ا رس شنل كب ! نمو جيلا دي ع ونت دازبكلأ ئم | اوجركو هرنع ريكا هللا ىبكنما ونوكت هك للف نا '

 حاطمللل نير تبن  ئرزالا دبش نمالس 0 1 اوموسرلالعا

 مس سس سس:

 ءاسسإه طنب ةفرعيال ديف ويشعل راقت ل ا دو

٠. 

 د ده مس م عج



 ظ ةدياقلا 0 3 |هظابو هرصرنم دال « مال زتادلع ل

 . 00-5 آ
 , خءرمكن وكيلا اعالارتاكعالاب هأمدور لحل عذرا دف جرم

 هو _ملع نثر لعاوربسبذبإ رام جرس عشار العلا بيباصم نما ذصو : يب اهم هيناقلاق الذ : أ وتل طن 0 " 5 امر د رعاسرانشا اراك . ويلك ذئاب دلع
 للغ/ربارا حلف شن عر قو نيل دوم ممورش نمايدل منيل تيتا
 نام, عقلا ةمرح هز ع نمر اعلا لان > يبول ولات

 ري حا ننال وشل باج جت <
 دوتحو نارؤ طرب واعف مما ماو ب يرذلغب نكماطش 2
 هما يطوي ذأب ميلخب الا. وسومنلا نع رلفطلاو يلو كحل
 ب دلالع فعن م ءرحالو اب ان داللوعت اء !اوحلا ا افددنبلر ىدمحازبف

 نوونفحت ايهرول اخد رسل اب ب ىرعجو لد نمو 0
 0 ولكل وما نحن اال ارو هل ع ذرررل اوحانح ديري
 ا 0 داتا ظبية رق

 د كى لطلب ا وجداول هس امس ليصل

 ا 0
 م 0 ادلة يو طا عدس دم اخت الا ؤرب ابجاودولك
 0 ذاوبنمول اندكعلا ناك اج وخلو ىل لاعتلاك

 يدل قرسو دولا لمحو عل زيدرل نب نماكرمادلا قلل
 0 ندا اسي ز مدلك كمان ناشد د د الواعد بلطلا

0 

 هريزووماودبب ماو ام ارتبناربشولاةفيلخلاد ارامل
 عفماوتلابالادخويالإد ويالإول"رصئلد اريماإب لامر كاظم رقب نمسح سل

 7 2022ج 2-2 2-2 مع 32ه يح 2072 اخ حا

 ا 5ةدوحرسم خوف اطل جدار لالاوةرمعشل!ةلاشلا

 ا هود هدرطذ ريد امورنا يسالاتحام اهوخعر



 نا عسون رن تيبس ذاوبلاملا مانا غنم ن 0 كو |
 يلاداقلا اىلا ةلبطت نمو ردعام]حالووعصومل عب فضح دياز النبل

 ياي: هردق عش 00 اك اعاد عضيتلاو مالا

 ١ "لال يبلخد مها ىورز ةسرغن أمْول اًوملعرسإ عدى ١

 غب الخ اسوس دحا شفيك فلز الا جاتحا رولا مدل

 رب تم جا ب يلعب وملا لدور تي وربح
 الاحبجاف همجكإ ]رحيل ع عومش أنو الص فيا هزلب

 طيحزب ءيشلااكاكادتلا هم ا ندد
 مل نمالا نومردج الما الدب 0 00 |١

 0 01 دمام وشي

 هاما موده دع لا يطر ف شم نب لاش ىولحو غبر ديطس يذل 0 7

 لدبش ككاو ربلا جز كتكاش ن اكن مالتتملايلعرضالل هذ زائف هربحا ْ

 تيئلااناابولدلا السليل ضحلاهللاغق درد هاطعات هاج مدمر خلاث الك

 ١ اا اكدر دعسحد 0 بحاصؤسوباوب اذاذو كذبشرم١لاشتاب

مولاعا ينهش املالا عطاون !نادف كون ايش اسلم داسلج
 | ظ تسلجردو 

 0 يف نع عماجلا ةطح مضل ةجمش ارملالا ولع !ناوبد يود اطلق اًسلبحم |

 وه ور لوفد يورر عديال عمر ئحذلا انهدعملاعن هلل! يضر م
 ىننا :

 ناافعاو قت دومعلا وجملة نيلماولا نمزللكاداو نونمولل ايد هلذ 11
 0 7 مج و ع

 ا 0 مور دوما[ هلل 14 ّ وبول خنولو زلال اشنما مو ل بوما در دادس
 ١ 3 فو درارثث اليل نامالإب 3 : ب يا

 | هولف ل تمار ند ماوعلا نب ربولذ ناس !فوزحنم
 0 ا ىوس اس بصاولخا رع اوجد

 در مبادر نيس وانعم اكذ5َو رمزي امربعلا ماث
 0 ايه مرار فشل لرم هد نامل كلل امالي املاالوربر للا ةرثلكا نع ذر اع

 | مدل بث دحدارلافر ذك لو فدل اثاي فرب رؤوهغلس الذال
ْ 

ْ 

 1 ا

 4 درماك ىرشلا ىف اهب 4 در ال ايكسن د نع كسر اب وئواًدبااك اد
 | رصاطباطللثب عنب نعرجرتم شلل بنات ودامضاهمل انما
 | 0 طنا دوا زاع بصقلا جلا ةيتالا هنا حملا عيتص

 0 ا ايوة زوج رموشورملا ظ
 ©” سدلا يزملا

١ 

| 

 ؟ظ؛؛ ٠١

 اوشدو



 3 ير ذو 10 ممرعلك جالا عفو ريشي لقال ار رصلا قنات ا

 هه

 باز انإك ىبوارانل ترفع ال: مب "ور ؤوذتسس اكم)ونو ل !
 منيو عادوا د يبإ بيرن اب ب ايد نص »ولصولا ثيوم الا اولحا ا مممخعا د. زاشياع وع هويغووملا دبع نير بكباونصر وع ناك رثمءوطمولا | ْ لس ميلع دن ايمانا !لوسر نس نيومالار حا ناك امجوعدوا ءى ارشح 3 سا همام لطول اا عطا
 فالفط روملالاف يش اةيبنل ام عامسر بنز بسض مرثالا عمنا ازاوجلالذ لوسرلارثعإ) ظ اهتجاولاّما نحال ذ وددت _رطدارطالا ثومر داب هتبص< تاكا تير دير نيه تقيبال رهو ذا بسعل هحان' لولد نال انس ان مدسيسرتح | نوكينزلئسمل او امس .اًمعزيلاغي الل والامركتود امض انج لعولر ين اعاومدإ ا سبر ارا عنب تشيدج وشم لذ اسعزو عرشلا ةدلالع | رلجور بحال نيب اع جة موعؤلا ذل وزاري لسع القل ىو هبت 0 دارماورطص ليعلن ءاججرشو وصال زنعال )نامل الامل عوشماوةد سلا ظ . || ةلطولا تس ملا كسب وخلال صار وشو ةيوانميبلالاق | ْ ْ للا د ربا زسنعوصو زل دال نيباعنا وللا ونمو دانا كر أ

 0 ا 1ع يم اايئلغو رهرلالد ا
 لافف تب اور فريد اونا دا + جنورلاا نوه ) نعت اوعرلاف ||
 ّ ب ديميشلا نعشنرمب ذاق هرب رى هاود الانف مي يسملا .الاب عنصب ا
 دارب ابراشنا هطردستا# هدا ع نع همريح اذمالا هل ب هرضئالف ا

 نع 2 يدان رضا دلال دل ةحلم بويا ازمير |
 و ” تب داكإلا نمرصملا هرغو / ا 1

 اهرع نب فلاب واد وادعي كنا ينو مواظيلغ فلا لانييكب لا ىح ناوي

 همس وردلا نب دالئزا .'”>ننو ود وهار ندو دهحا احا ا رعب و وعلا موحاك
 رمر ء اع وهيل 0 ا ظ

 ا لك ءنابوز اوربل !لساعوا برنلالعلومجوا جوسلم نر اوس
 ا نم اوطمونالوص اضضخدلا رعزصالاو اضوندرلو اش 3
 ١ :جئالداهب رش ىإ)ن الان ابلا نما وصونووركت 0

 السند كرات انرفلاح ارمؤب اول صوارعيمل كذا اضل نابل :ثبإ ا
 ولمولاوعضانمفلاالَم عاما ون كلل “رم» دولا باجي ال عابس | ٍ 1 ”داتللاثدو حوارا طور دللعأ ازكنيطابشلان ماهي انزب الا نطاحم 1

 0 00 لضبارم خال صلازاوح, بهو سس اننارّجس ني لاقأ “٠
 انيدروركلا كنك لأ مداحاوب قة اططل خلاق ب المن يوسع نب نع ةابالا |

 ١ ا ةموعولانماههسل وزب الا مخ و وةموهؤلا جن ودك ةكاظنلا رصرشع



 000 ا

 صا يلطف وقوم منكل الصا ترجو هدرطشل |

0 ٠ 
 ل بكسل بزلا ىحتجباتلا 0

 1 سل تعش داكن كافمص السا

 ا ملم اكن اكصئانلا تاحلا يبت نم او لمعلا لاقرذ ا

 1 د هوضعملا يل ابالداعم بياكل ةكرشلا نيالا اكردز لون تي"

: اطبع سبا ويعم نم هلل اربعوب ةرىرع) قيرط م
 7 

 ١ يلا نيوجو هلو مج بع يإ نيو طيعن كبح اخد اوكا

 ] دي رطل ادد اراد ةحاخاب ال ءازامو برشا قولا
 1 ١ لاقو هنن 'ئم عمببل ل ريب عا ولا تك
 م كن ئةو [ سلا وحووكر راما سك 0

 ا 9 ايبعاوبافال اوراق هدصاوشر ابنع اباد العا والا رطل

 2+ عرج انن مكمل ينابرتحاو
 ١ هاماامس نا وءابسحيب انئيلا الر هسضؤالا خ : بنل نم سب الثا

 اذاودت مساند هراسوولوغخبإب هكييبح بيب فرب الرلت اهو عمو

 1م 0 ف اف تيبس اع سس كيلا نال بن ذ ولعن مل ٌمبعهقنا تاما

 بميولاوول مل بنز الن مكر اصف ات هزعس 4 قس شا افا بعجح ا ١ذانو رفع ئدش

 ةويضنربلا مك ححرتبوثلا وهو هوهلتب هللا يل“ 9 وحول اوبعل اوش رب
 هانعب)اقمالسالارجكتلبا اجود روت ارهظاذكم ونهم بلال كا
 'رشبال الث رثكن ارب ضاملا ثوئزإا ةوطلت إ4كنول “ 1ترملك ب آنا مصع| 'وؤ

 نباوفوسملا غفر ه1 سيلا قربا مالسالا ريعان ذكا
 مروتزملا طولا ئللاباضبا يلبرلا أدرى نانع خر داثلا اجلا
 مد سوما توللان اعل ارطذ ار دامو خارل بنذأل نمك بنزل 'نماببإانلا
 ةهشلا ع ىفلثامئاجيعْوُبر ثلا نال الكب ودزلا نم ببال قيقا لا نود
 . اما انئلويبنلا نو وللا نعا ندومل ازواؤن ال حم هوهط ودم حا نودوط ومنك

 ةبوزلملا درشك لوس انفي صعملا و تال يلقل انو دررثكلا نعوططسسلا ظ
 زايتشا ان ااه رساو تازابعلا ممحاو ! اخلاق ةيونلا رح ول خارإو
 قه بلزلا نمو ططللسلا املأ الخال ارب رشلاو !1قين حبس بد اكرت

 | نيبازالا زبون تاس اين امش الا لدفع ريش ؤمو برب يزعل لع مظم |
 ' ىزلا اراذضاسالا ويل ارطل الار نشل سايلا جوج ار ل اان ار كلاقو
 1 تيلقكا :رضلول اضن !نافمأ يكرم ار تلايعتس كا كلم

 عاترد نالول :ل اهيسمفل قرالاسح م مالح روث فرصه ةرهاطملا لاوس مئاميلساو ٍ
 ئطنلاك ةدراولاب الا لد يلو طيس اهي ظ "طخنلاع ماو ابني 12 | ١



 اىهللسالا

 اع هنعمل اور يدون لاذ لع < رحم !رلالثلب نلت نكمل نا

 ص ومما يخل ةياحصالا ءومجحر ص3 جب برلا ثا فاججو ةبوسل طيور 0

 لا نالاهربغو هانا دثب انيوشلل بوم 0 ا

 | طيتلاو تال الاؤطسونلاذ|صتقالاو مولا |

 ابر و ابرد نوكبن مهلا تود ,ود اومدذ ارشغل الاقل ال ىثسح لب « عيب لا نع راكذالاذد رتدزود دن ناو هرمزكلا نعب انوادس ود لبق ةرمح ءاؤازلا )ب ةوم مالي امثروكت ناو بودذلا ئار رشا هذا ددز ةيووشلا| ناكورب الا طع دود رم ومكه دوجو د ١طن نا فس الذ الص ةريافلا :اولط وسبا متاخر مل البا وانشر 110100 ور ظ

 (ىيلاثا ذا امداوملا توكز اوحلرط درا لع درا ل الرالسالا ير يرغول لاا اداوعو مزال جراح كفالي اماكن رف غتنس ازتعل تارع عد لاف حبلا مو مرد تناك ناودب ودد يطل ب ون اور ويلا يخلو وهال لآ زل يذلا هلدارفملس لاك ا وايركوسلومدل هرفطم بواد ارطخلما التلك داو الداب زك هس م1 سسوالا ىعش , و هسا نارك ماوس
 2مل | تبانس ل دكة بوبزلا نمر يلع الاسم ىذا نمووعشتسا
 1 2 3 2 ارغغ لاو راو فاذا حارلا قفار هل اقور ف ودبش هه يزل لاو فرعبال نمر رف ووسعضص هردسس يو سلالاكو !طمدد انس تزل الك. ابعنب عم طاهنرد اب !تب 0 رلاوب العلا نكو را راثلاو ركست بو بع وكرعل هرعب أك مرط ان انجبت ئمالؤؤز لا ةرش ل
 ياقلاو يا م موحد ثلا 4 الوسم 2 لزب زج لب مسف دوب عنا ةرحالا لك 0 2 داكحمو يناثلا ةحرتزس زال دونَ ورومو مدا ةولل ١اسلاول دولا

 0 وساوس كمال : م / را لج ب

 0 0 دع ب اج“
 د نيو حك اركدبمل
 ْ يرملاوزياورؤوهويعورسبنل ف يرد ةيبملاو *+__ىلل قول يحس ظ لح قدرامل كسل ال بصا ورظنملاو كفل حى انسخ ك ا



 رح زيرشعو سك نم زياد ؤد 1 ريب رايق اهلا --
 و ١ازعؤوح واعي ود ةويلارمامثب الام وةوشلاق الخان م» رهن ا ىاد هلا عين 1
 لصالالعانن ا ةياورؤو لصولار ابنعأب ثنا بنك ث ين اننلا واقع
 3 ةرووعمدرطد داو رلا مد وم ملمث عبرا اووصتم نب در اند كدوائشلاو
 نعوسلا ب يورو ةوبنلا مولعنم هن افدورسمطايدتسالا رىاولاب درعلا

 0 200 بطءسسد مب حيلك
 تناك ىافلا لاف تاطبشلا نمز | حلاو هلئاذِص ومالاؤ تب شتااياذ ا 3 بم هن رفا صرتست ح

 ,هلور اولا و تبثتلا ند دعمت اربعلا قةرحو شببطو نزح اه الناطبشلا نم ١
 11 خية راوتمعوزوبطل مشكور ووشلا بلور لويز يشمل نمو بجد
 مسرب يشلال ىف رداد فارم لاف كقول البكر [ىيعتسالا اوطيرفلل' يبمومزم

 بهاي فش لأ تاطمعا كءيعلا ذاو تركو وا كمصا١ كس اتا ذاع .وورم سابع

 "اسوميدازوروبزال امئللإ لعب اوي اةاوروونع يوارلا ع مو سا نم عميدول
 ذب ؛اوررا باو را امه ايف بجدول مانا فرجت متو يفمالويبصم“ هد ةناور ويرد لااا ة رمل نم هل لل تح يس نسا امووتد رب داعم ركارحا

 ْ ن اكرالا الي الجب بلو لا ةردرساوئسا هب اوالمنملا شكت !افوبسلا ظ ةدادشلاو زن ضي رصلاو ةوهسلا نم راما كلا در وب قدح انما مل انا اديجشمل و تيزي لاو يسب حليل م ود شح نيمالا فو رصلا جاتا رول اهلوم ار فمسص مل جوج اووعد دا : يا صداق بالماغا نع عوربلا بح هدد ربلكاي الدان حرح يو وبادسما فوت داو وانا زي دولطم بوبر اجعالاف ةئانرلاو 0 يل ماك ربط نو رجس دير دروب اذا ذا لح نالراماوبكل قر اجلا مرض انبالولوسرلا لبن سريل ا هونملارمالا التسامي هلأ قلاب الد اهشل اورؤرصلا عجدناال يع هانحس أف شتلة جرد رمل ناو كثب رخل اذه بد 'ىلانبلات'دِن 00 سا اريل مس عصج مم العا هاك ةريغو ويد بيبعنمور بلع اف ] ا اب هرابح اوم عيببل ١ ,اوحا لمي اسم مدومذج اي فو رصلا ثيم ا
0 

 > ةداموسلاو

 .ةولؤول فوت اوال اوم تاذ جرح كو ياعم دكا لصولمصلاٌناةْشِباَع
 اوطاب اجرا رجوحا اال حجب جا انا ارشد دال يعو متلي اسم |

١ 

 . نبازهشسز اضيامتيملا ءاورامه راو نم برح ا نعودب قيلالا

 ب ارا هوفمنمرسسو يبعزلا اق وش نم ننس نيرعتس كببرح م

2 

 ا



 اًتنعي ذهن امالاوحؤ هرنع نوكيذ هللا لنيل هولا ب 7

 كيوم اخ ةووصلاوجانلا لو در ىبد نيسيملا عمل ود اهبيلطلا لاقو«رلدع علصو
 مانيلا عمركرل واذ لوسرلاو هن ١ علب نسو ولد نم بس انما فصول قلاع
 [مفاتال لامير و هدد ام نابرسش ةراشالا وسانااكأ وون كللا
 'ةرصلا نمر مل اًبماسب فت رصل نال ايلا صولا بيسان امادهتنادع امان
 الع هتاانمإ اوغاوسبلاسالا را ةرصل ًديطام درثكا داوجاتلا ,نسب اعادأا
 اييلقو رش نمر قطري نييطسصولان يذلا نم وزعالذ هداّبع
 لائو رع وسح لاق ير رئح ا ورع ىف! نع عويببلاد !ىكحح د
 2غ يطقرارلا ريعرصا اوشول نكي زنا لال يسار مندور ا كح
 ظ رد جؤمدللا هين عب علا موج ىثوعلا ل بح ور صل وجانلا ١ عد ومو هللا
 بعود + اهبصالا دلال ص اوصتل اوشلاو عيبا رصتلاهقوو كولا : اقدام اودع رك تحرش علل متنا ءلعجو الب اناا دول ءالمجيغلا

 مالكا سمنموسدا نعارحالكرذ بيعرشلا وبوملا باك ١
 اودا يان بزحرب رن ايااللبلل باود' نعي 'نم بخل ةورصلاوجاتلا |
 منيا وسو رمبحاصلو سعد ومثلل لي د :ورتناحنع دنا داشاللجلا |
 : اوس رسما اولاملشب راح هل كن كناكويرودلان بنس الكل كلا
 .راثلاؤر اهعلا نبا لمد اك مرح اس وان ثودصسم ل يرنم اك «يولعجيافا

 2 اًبعئدنع |
 عيبلاو مارذالا وذ يار وسم اوجؤنل اهو رح عاومشلا ونص ابللوجتسلا

 اليو ربلك نحب فزرلا مرح -نامحلاّن اد انعم سبل ابداالاق كو اا ْ
 عشتامو اربد كايا حو "لكنك اهاقيب اا تطير ككاو أ

 تا اكيلاءرخإال ةزرلاَت انس ديو صناديد لزاما
 دثبجحإ مل ذر ومال اايعمارذال نع بمقتل ناجل هر اكدركم هدربالو صلرح
 زولا تمرح ببس ورب ربو لم دوعْن مرطونشوهرئعل اللا ةزهل) شلال ا

 رمصتتو بلت بزهبت ثزرلا موهبة كشلاو هكوشلا :لاغئماشنب كلذو ١
 حد نابع وبس هئلرمب نزرلا بابسإ_لعز ةيدنيث لامن هرعوب ةقشلاد ع موو اشنموهرب قام زب دعرسمن ةداهب مريد وسجلاون ,ىما

 || اونمل

 ل

 سىس

0 
 ٠ فاول

 اشلاووم لي يال نيل رصدت رام تيس اا |

 ش رن نسو فز عسسل , اببس خلال هصخؤم كنا لع داناعالا انضم
 بوبهلانولي ةسيحلاو ا أئروسهر ومالا ننوكلال ٠ ظ

 1  نحيرماولاشراشإلا قا امني دفنا نع ب اهشلاردسسو يعاضنلا | ١

 يو سجساب يب

 يفد - هيل -

 دس 2

 ت0 و

 -- هل -

 ا ا 7-2-2002 هسا ع يس ساء منن سن

 2 تتح ا

 كال سمسم اا يمي مدميسش لع اش ءدم دعا



 لعتوزئعلا ورم وتو هسبس با هرمر مذ وص شلشفزقوف انكم تواخدلا
 ةروركورسنملا )ع والدمالا ئماششن رش ذا ىسلب نع ئىك 4 يا ناطلعشلا نمن ثلا

 .ييل!ياولاذئالريلارفاض اؤمونلااوؤسكلايلا نرسل اقليم اهياطيرتساو وسال
 دهثمرلونب ا طا نر خلا رابدارا اوةوهشلا نم [يلطج سئل اراطعا

 قلحاباس اذ دعاطلائعنربلا فن *”ف 5

 را 0 ا

 “مذا اولادي وسهل نكم يرث: هترسم ذاب عاطتسا تدر رز تاس

 ةيصةنياهح: حويغنمروستماه لانا طارح اه دريال عارلا نال هدر
 دئانملاوذ اان مومزملا هصوع نانذ 22 وماحْرف ناطشلا رم كم رافنلا

 املا زعوتسااو ةالسلاىعر نس يطتني 1: هيفي ايلا بؤس وتد وو يمن بود

 انيشاوزاطشل العن موه يزل عبشل اذوشكاو ةرش انمائل عب لطب اماوشالو |
 هنعمل (يدر رده ين نبع ف رمش سا 4 اءاطعأم ا عارناوه

 000 5 مري عتساودا بإملا ىو
 ا رادلا عفرل ملارشم - ىزلا شت لاوص روت مثوحل ارح 'ْزْ شلش بواشتتلا

 نم ةهؤزيّوشلا هب 201001 ملا تال طمع

 >الو طخ مزمرحا باش ام زد ااهبالا مب اصح ما زو عّريشت نمو تاطيشلا |
 هئوصاطجو مهو مري عططبلوزف 1 /ىسط ع وا بواب ناسالا عصا ذاك
 امتوريفو وفول وحدو دروصوب روشلت نمو دارم نالبشلا غيب البل مشكماام ١

 لاك ربت اهلل ئخت اي جوضرب ءاعوغو ةالّصلا ةيبواشنلا نواركملبت
 ٠ وعد درو عاورشالا ودعم ئزجل يا امو ,ركس دن لب داولا وجنب فاك ١
 || ىدسنلا نبا اجل اوحالا يل واامنال ثايب اًمولا ضع يطالع اًصخحاماومل
 ماللس ما نع نئعولمو و مودل
 ثمر كبر زينب ًساورككلا نماهنعاشا ياركسش هند رحل كرولا
 ارفلابذ طرالاوكشو نئللابت رولان اسللاركش ماسك دل كيداد

 6 ثمر اكن ابفارتعال نت ابكر كش دلمون 8 1 ها ا ثا علا
 رييادل يف ذراعلإ لضجيلاقزلعاذالاور مالا رخح ب

 0 ادع بن 0 واسع ايم
 ااا :وجاعأو يرش إلا و د هيلث اكيلو١ نارتلكانذلاد

 ظ

 " 000 نر ا » يداطفاب هد وام
 م د :ورماوشلا و تاكا من نك هدم :

 رسلان اكاذا طاريلاون انس حا لع ك2 زبقي هناا افاولا وامل اوك او



 د ه- <

 0 اسمو 0 سس سمو ومس -----

 00 زعامسووح . الإ. يرمالا رحال اضنالا / مف درعموكيبوسانلا ناس حار كتبال
 ور - ماظساوىبلسمل عاج عازاجا ١ با ذعر ةوغلاو
 نعةيلخل نإ حار يانا هلل ايا ةرخالارما راسرلاوباذعلكنم لعام ضف اسم# دوو لشفلاو بورما و نتخلا نر ريلع بنون ملون ووجا
 ١ وبا بدوروشب نين ارعنلا نع بهي تمعن متبل :رحاووم كلذ ع 2 جرا شيودو ده طع عمون ف كش مل وذ يامن لافت ث اماركلا هن كابالا اكاذوعتم اهل بلس بيس وعبر لاسم لسا دلع امْشالا ضد نا بهو
 زيورلالاعاؤاورل انة ارلاف ايرسبولا ذاك اذن الاب ةاوع ئئلهللا يارس وتلا جول دوزع زل ولاعب ناكف يملا دعب اكد لاحر حشسم ١ دم الع واورو بازل يدر :الاراقو |غمضلا و يبعزلا ه دروايهاشإل رثولادبع
 نشبعلا و مدااوحال لك الص رصتوراعكالا نقلا اهتتاوعورومالارابداق
 لادن سحولجالا# و د اش ىثئبعلا ل اكو ورع لاو دارس الاعب زرعت ذا
 كوغريب راق امرسرل رازلانمكسنن حران وملف بم ايبال اذ عداه
 10 000 لمّ ال الانك داماس بمال
 ال علا, صن رس الااملا بتل اياد دولنلاو دبحصبال
 ل سموم عم عمل ما ممل |خشص عومسملاو عومتسمو عب عوبطم

 ذي معلا ماق او ملخ عمر مانعملا ئسحو هان مب دوبعلالكاعلا اق
 د هب يمول دلالة ولاواضغلايفماحلاب روكي تح اولاو اولا

 اذ عله نتوسأللا# وولد اون لزب ماذ فكن من يرنل نب ههذالان
 قعوزلا مرهلاج يهل اود اي دوبعلا ماق ناو علا نصيز احدت
 مانو ةرذلا ثداعرجملال زوم هل ايل الجدول ناقة وقد اروى نعلم

 لش خراكيبلا يرام رحال اعلا للقول ع ضل[ عصم ١
 مال لدم دورا اهعرشك سف حيزا ب رضوا افووا عوج عخرلا# ةدائز
 ومئرلابعوتكو رلخدل لذ نمو وسبل وهضربجتخت لخص ءافوا ردم
 ْ رة وردا رطب لوو ب وسو مضعل هِروْداما ز ووسع
 ١ :ةرس.دملأوقشأ ااذإر انقاالوى ارساىبشب ا قافنال اربرللا ب اهيشلا

 0 0 عهامل ابا اعمر سبب نامت بلا علاواوؤئنبرلو
 :ابرشم نوولا نموهدوب هوزك هابي د لشي ال امي سانل ادد : 1

 0 لعيون ا ذاتالو هرهل وص رم هلا زر عيحو ل كة ءل !ىصند اثم هد دوش ماكن
 :بلنلكب هتاطكد بي نادفاينلا وصنماو وذل لاثدثوكاب ”ةررئامو نييررشيام 'مومضل ةرهاشملا و موعلا 0 عمل اسوئثسال نوع | مك وربط عمد ا لص طصلإار خل نازل الولعبم ميلا يبات لش لايخاو | رهاظلا نونو ن انشال اةيمنب ناساظن غرو هر يمب بلثلا



 لامعلا مدح سوار هنيلكي هن او علا جول لا رف نينوملا بولت

 الجاحلا .وماشلائهيفشو لاو يلا ىف تاك ود ىلا و ندر أسيبلا حا
 ادع واولا# تول ةرثك دب اا عم جاحد ابعاد زنا وبن طا وها زىدوربلا
 نضل اطعم باويشلأ و دسم ودمع انقل للا عماوجزمسسشبسوجما |

 ديار اووسمح بيوع ب اهدنا 7
 ةكيهل نيورمكاسسدأ لاق افمشعل اف ةكهزلاةدرواج تامر

 !ءلميجوسعلب دالخر -ةارعل الان سس ئغاضد 00

 ندىئثوو

 98 دوا زصنامملاءينصرهاظ )طابلإ بز :رعاتلا نمزعل الام ويلا للوالا
 هازج]طابلايزونمت مو ملبرلارجزحترنع مت شد تؤم فلازم ومهانب
 | لاو ارث نب نيسحلا نبزع ميكو ة برع ) نعرو م! يلا لشن ذاذءهنلا
 ئبهازلا اة قربان عراربع ندح وره اظ ندمت البزلاو لاق ' ةيهزلا
 72 مباعدر انما يرحم وارنأ اودالاث !,اعؤب ماشهو و اياز "تاكا لا

 قراطلاب ادرك ن لبعث دركو يووم ع شاجع ني ]يعاود صال سيب رح
 عافوقوم باطللزن ر غن عى الخلا مران ب اد كصصو لمبارثلا اعلا
 اعبطبلا نوشمو نوبعلب ودين وصترب ب لاين ايبصلا حيبر هبازنلا ا
 <. ةايشاملاو يس انلا هن دوب يذلا جوملا يثرا نموا مامن الاو مدالله سعوا ||

 نما عجوز حر مب هب 0كم رول دال لاذ رجال واش كبح |
 تارا )و ئرعاكسلارتمس نبني وع ىننا قب هيام زب ارى طنح نشلا ظ
 كللالوسررعوات باطخلانب وم نإ نع سرع تاياربطلا دنع ٌْ ظ
 دب استطع صاملف بارشلاف اوئلاؤت ”وبعلا نايبص لعوسوريلع دلكايَص ظ
 يرعنبلاف نجل ثيلاثو مشنال نال ببطخر ا عش هوك نرعدلاتن ظ
 : مص كلا رعب ىبعرلا رحبت -تيثصل لاو كعءرح ْ
 0 سيلئار الص يشرب اناذا رحال السائل ابحرلل رميبسملا |

 ةلاهسانل الدب ترانا زياورؤم يرحالا ل عنيريلا رح بونص :
 وبما و5 ربب قفص دوس هرحل ىف قاتلابواحلاب ذررلا لاك

 رازث الاىرحالا زر ريصرلع ارصارحا نم نر عبص يزد قو ىراحالالعارسرحإب
 علا ا رح الع نب زياضلا يرحل عيب بردملان انهادو بشتلاو
 1 4 يشل اانا ااا

٠ 
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 م1 اك الل ا 0 ا و ا حس يد وج بدم

 جب 3 3 7,

0 

 .ةيدوبو نسف الع ان رمال الم امدح ا نوت وسال انوا 1
 تلامجالا قر ارزكاو نإ .دولا يعم الحد يلَوألا نالوحار سس لعبح 0

 تامل كفل يرث نادل ازال لور طاونلا لغو هرطاوكلا |

 ' برب سمسم : :

 ٍ دة لشن ئافانكو ثاواعق لص خلط يرد ميركل انالملاغ ةبعال "ة1مدنإط |!
 جاو يحال اونير اذن افالاوميبسنلا حار الر فاي ايينسب را ادب ابا
 ١ مد ةحل صلال طسو بجو دلتا طرا الكب الارازل الاصول اناث ا

 ظ لطبزمل حرتبسو كلامو لفنسف 4 اونا طوس اواو اا ذهلاجلل.ا يطسشلاالو اسفل صيسملاةوكبالذ ام اضخم انهي اصيصختالاسسلاو ١ ١ 7 و تسول لوما امس نع ل انو صرب نصمنلاب“ انسسلا ضو |
 قى ماعوضت 0 1 ١ ىلا لوف شلع ْ

 0 طب يب 00 ارا 5 8 دن الاول
 نذل ندي لولل موهيفم عئارث قو ةالّصلا عطق 0 5
 " ةاؤمصملا» نوصل تضف ب ع ح مابشح يا لة ىئاشلا وجل او :
 تيا س ركنا هو 0 برجا قو 0 < امير نيضبشلا
 هسح روجر صمم ثعرتربغو "ىو د املا ر ر صل ار ني اف فاخحلا 5 ةريرهما

 5 للا 70 رىادا ىباو و ىر 0 2 ع ]

 د ةردوهو ا تسبرح ةورمرشلا مرش حارعل نيالا ْ
 رححسرخل 1

 ووكهغلا ا وو ة ب ١و

 ىذاملاربع راقد لاماسلا المال ارم حا اسنلا قم
5 1 

 ٌْ 1 3 د
 اهتالمثت ذب ثان اطر ١ ا .٠ .ا, بوح وكذب مخل او

 أ امعبش تت نمليص الا ضرئلاو نين نا لارا الا 1
 ديشادلتالا 4 لري 8 #8 ميرللا اورو صخب
 | قطري اودااو عيش الع دن[: نال ضل
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 هددؤ هومسو

 ظ 0 منك نيو هلام انشا 0 مرعالع مزعلاب ةط رشم اهنا لب بدزلا ل( ذإشم جدو علا مرحب رشم اهنص ناو انعم ميل يدق لاعبا دوم هلانا بولا سزيبوتلا
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 م « اناث لب قنومسملاربلا عوج وبلا ف رون مصب نبع ؤ
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 اهن ايا هش ييممل اف اهيا الي مضملا ا حين الو بلع ب اندن دبل
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 م ف١ نو عريسنا ال ليو دوم نب ورجناحي إن مالنهي مياس ولا راع ظ
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 ْ اسوم, هلطح وورش ارش جسوم ند ذو مناك
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 1 الهيلا ملط دادرؤ جال رفوقو لطب الورع
 سشت و / (لطإو اوذخندوفوورعموا مث دوموا هاطعكمرحاومزمون مثلا |

 اذاطكدما و عومغو كلب ارث يدذ نم , سلمت يؤ صدد لور عوار اموا
 ا لاق دنلايِب اييلاض اذ ع تلعن اا ةريرهاب ايميلات
 املس فرح وم هيسننلا و حصر طب ضارة ذ بانك جينر ئلاركب وبا
 5 0 ىلإ نوح نع مالا دوا دبا
 تس لاث نازيملا و هاو ايلس بو: ىلا لاف 2قيصصن املس لات ؛موعزلا

 جدك رحمباو هر لل ال تسفيبب كلر كنم :و "ل3 نموا سدر ىلا كلم
 رو وربع نع ةاريلسم ين يس لالعاب ابلحادل قاس
 ”ححو مم نأ 8 و
 | 1 دام اعطربلا برد دوب 007 م 021 دا يفعل "لعل دجاولا املا ىداذهتوب افرق كوب ندد هس مدا نم ديلان اصاب رياقولانمبل انشا 4 ا
 ه د انسان انمالا كيلا نكي نثلا دايس اا هين وشبمل الك نيب ا 1 يملا ورا وجنب اثر دتبكص ينل يصدلا اذ يراصنالا لش زعرشر اح رد د نبلانجر ير احنيردز يرد اخ نع طاهر 0 دول 5 او ثداوحلاو ث اسيميملا نمدب ليش يان نارسالا بون اميعال بيانا
 ا . كبر دم رورو موش ٌتافمالسالا دبحا هيحعرب كلو دبؤتد لم 0 ا عبالب ارحاس نك :٠ رييبجرلا ب ايش هدب كرشبم ال 2 ام لطرمابلالاط ذ ساعي رطب باك يشال

 3 يا جا ع



 الكرخ :ءاعارت جبال نام دب |رافانس يرثال ذارنع كفن رظانل) دال |

 ا هزنحلا وضم اطسالا نايجتلب اهب الذ دم الك و فوثثدو رص مالكردع كار
 نسساّسع ند رع بطرح ران ابد انحالا مكس الب ,اعورشللا يي ملنرب و

 ىنبلارلع» .وسباهَواشم ايااهبحا مل حار رهف مف دكتم ثالث
 ءءء( ووم؟ 1 هلام هليلاد عاش ؤكلاجب لطفل اءاردعالا ةّرحملا ةزواص ىا

 اديك دع ذلدا ةلوسر (رقرود مسح هيبه نماوبغو بيطقلز م ماو هو

 ظ 0 تاما كس الايبود دلصإ مالا يشلاركل يال وو
 يمنا اعمالي 00 ةدااوباهسنمد لم كيب اماقمشكل نص :ضارقو
 0 02 نيون لت 1 ئطخحرطعلان ناراطلاو وسل ىا

 00 ا ف نايبملا ناقص

 1 اند عار راتب 2 نولب أب س دش رالا
 رت م - نعيم ىا هزي ثامشلاو مراه نعذك كا عي
 0 !اذهاجللهجرؤغم د 5
 | ربعول و قيشيملا لاش ١ نع هوس سر ازبلا#(ةوكويذالا زاهجنو جنصلار و
 مدت اوم لاك نناهياعيجانيال فيبداطلب ثري ازيلال نا اال
 حرش رعارمل نس وبك
 ا 50 رحلازل جرت نعش د جاوا هية نكنعش ال

 ظ نالحوم ادب 0 زف اسال حيزعهشازف انعاهاذ اك اذ ام نيبالعس |! '
 6 ,داحرو ثوب رقوشع معن الن اق برص ييرص ثايملت اف مالت ظ

 0 روسي اد هكباوض لت كلادارملان ..اظلا رحال
 ازيد! د ع صالطالا 5 هروسو وشب قبو وب وشو الذ اماللر ىنعاا
 ابلعل اعد هكذ 2 س ابن زرع ر انلا رت آسصب الان اقلا نع
 يادر اوحالعب ولمولا ل ظالا ”المويد ث عز ظ 5 ءلكاولظاربف نكد ثالث

 ادع اسملايلا يشلاودوملا الرش دربلاريرشر اعونوكاوبئاشلا
 0 ب 0 00 هدار اول نيو دع هعاج

 هللا

 ا هللا 0 امانا راع شرعا ثامن ع
 ضصعاوايعببطنم جزر ا يم صتال اويل كيرالا رابثعابد [| ٠
 تدخل يمرالم لا دشرع كلغ ئيقاولا ناظ]تلاردعْ رنا زاحوه مانع ١ ١
 سسيصوتلاو بضل بان ف نتالاو بوث بال ةزعب 3 اطبا

 9 يجدن د ١ هات 005 اك 1-لا 7.2 < ننال "د النعت - 1. - 2 دي سنام هاوسسدم مم عل د

 ظ

4 



 ملوح نيزاجما اش رنإل ب اوباّيانمزح نامل ظ
 و ووؤ5“ة6ولو 3 5-70 07 5 ْ

 00 مجوزود١اشاوبا ابكي فحل لل ةنيعلاروغل موكل ا محو يال انباب 5
 .نسمثرو ناكمب اماعنيرمل ناب دنس راو يسم ةديداوماةعقع

 ارمرشرسلملا نمل وئام از 0 لكرب دارك دبوس مل وربب او ا

 رود رخو ا 1 ا ع امم

 4 العمد هللا ربعثبرب 0 كاما ا
 7/٠ رجوا اك هلل :

 لك ؤهداعاو كورتم نافشب نيرحه نبذ يمفيهلا لاذ رم زعلا مالكاز 1
 عوويصنوعو نارباملا اضيأ هادر قرملانيلالاكد جزيت انو

 1 ا ا ءاللا الوش اونو ً | مت رهط حزم والت 0
 نحؤ ساننو اضيحر عل سملا 20 دلئادجل مرسل اياك رابجلاو نانو راعصواردايتملاو ىضلاذ 2550 راطورخل ةالثتلا فحل ودع ٠
 ك0 يداي فامدعب !ثيوكإ دارملاو ا

 10 مرن ا ارسل تمكن امك ردصاجبلا ذعجيط ْ
 0 1 دوه شل اوي رص : وصول لضعلا نب يدع

 0 رووا 1 نيش ب 3 و ول ق ع اراعت هلخت نم شالت
 د م) ملاط حم 0+ داع اددبام يالا اراقعوا |

 يللا وهم 'دذ نومئللم نيران مان اىلاعت هلل الون
 لا بات وروي إمنيرلاولا ف وذم نعتز محال ابعكا
 لاو عسب ف لفوعلا : كاكذد من اخونا || اور طجدرل رلاسا ذاو ةرببرمل مسلم
 ف 000 0 تالا اهالكبطا

 ل

ْ 
١ 

 عولعتو 2
 ٠ هاروت اخ عرد سلا ور اؤبلا موصلة شا يو جا اقول يااخا اصل
 | ااذل نونا جدل هيل املا نات بيلا اينيوسم وراقي لاا ضو اهل ملمع
 ددبعبا ا هلدالع الحا اكهردعرجالا ايان حاو دتلإد لع ح 'نمثالثا
 | روةرعؤمل كراس نادت اضوك راء ؤود ومان اعاطو دش امم
 ْش ل ا سنو !ايفانعاناب ؛ 3 نبا نبق
 10 1 2 يندود بي كنلعاتح اك ذ موسم _لءلال ابا تح او هاند

 10 ردك جوزك ل( 3لمقللا قبو ئبوششلابريكادلا مزمل هر ْ
 <مإع هتلاليصد جب رماد جولف هزمال دسم وهن ليكم ل رطيبعلاويك

 مدر



 |” تاوورعو تادتالا عه بمت نإ اغذ هلل العاق ح تاكو اولساتلل ١ اننولوعب |
 0اس ا يوكخوللا اا دهتئماضر اابحل نمور وز ىبهل كراس / 1

 اهب ايحالعم رعب ا امث هتذ !لعاننحن كرا ةوطا و اةّماَملا مؤكدا بسس ||
 00 وب ب هسسفف ىلا ,لجيول هللا: قشي نتواصوب ود ايشادو ارابباناو هوما ١
 ا مو اوثلا منسم باك سورل امش اوم اوف ايم دوسسوهروما ١

 ١ نعبونانع عزا "اولا نب هللا ربع تشرح: رمس يرسل ١ننكو ىضط ل اونو ددوج |
 ١ حجبوياب نعيتر ان مم اصه داس بز وللا: يملا لانرداج و عرج لا! ١
 نر ارزلف نعنتوا ضي اكو دا قوااعؤش لد لواروتنهبتو نيش ظ
 | هزفننسبال هلل ان اؤبم بلقلا اي يا ظ اولؤإلاعل ماتيو مبروماملا ءاتتسلاوةالصلا لغد ادإ كشاف كش ظ

 ا ذر دير ذا: زيزع ذعو نافل ممالك اعلا ميزيضالوكضغلا| .
 ظ ١" لع مملع كلذا مولصلا ءاعد نم نمو مني امالدي روح اب لاس بضع

 | ىنعلا درطسبإل بحي عك اوال ]ي ودمار يعول بضل قل 2 اكياس
 ١ "فضلا ةيشخواتحو وفم عك جا طذلأ هزوعد الو وحر ع وود ةيخ ١
 | هوس : ب1 ينيحو ثو[أ!باب بلقلا حودو شفا ب هاو

 ١ ةالّصلأريلعدوا ددإ بل عيوفاَمْربِع وف نالثلا وو حربعلا ولا ذاق رتلع
 | نسير ريضوم عوشتساو ل سطخل يطا در اعشاسشيو لاو مالتسلاو

 ل يزريطناسزص نوكيف: محال ذأ دكار اهاب نيزقنلا_ملقلاو 0
 | ومركب اللد نانقيل 50 ا يورو وح م
 نعاكن وئام ءصومون طاب ثنا دمى ق مل هللا[ مامر رود هررؤب

 لا اا هنت لجوميلص هللا 0 ا
 عدوك ربد اركشدوا د
 ظ هرنعْنوككن ايذط ايف ميصعر خدر بطعا ذا نم مول 3 الخانم ثالث

 ١ ليّوحومم المروج مل نر اذا ندوات هللا نمافوح اكد نم علمت فكما

 ظ دل تا لاتروح و اكدج ل وضبوشباوريبالعدنح .دجوفلل وكب

 | ردع دا نسوذو ميسان هربحا هللا بقل اذ الاقى اايوشلتنل ام هرلد

 ا غ ذا سلا تيطاعت لان مقحوبغل وانئرمل يارا سيلا طاع !,
 نيش ارش ويك 3 افا ل ةءدحيإع هنا كاب 0

 ' ١ © باتل نمددؤج ال 7 باذلوغو
 ١ لصرلاكربلعوس ندا رم ايبا تافلارسبكر ارثلا ريس ا الث.

 | باعك الكاب بولعلاواوب به ددبحاص شارة دلامو دله نعرطاع ةجلهاجل ف

 | افلم يوت ثيولسالبك يركع اينرلا اكحملادجو لابو بسلا ظ

 2 ريم اهطعر اشنشالاو دود ازغللاث ل اقل اضارمالا نمر ذو ارم نابل



1 

 داوفيصنتسستجا# ب بساشوة ع تصويت

 لٌواللاللس 77 ٌتاشنالا < أ
 أريغصلاج اهملاؤ امي ب علا اهاعذ ياما + ايىغصلاو وف اغللالاكمز موطعشلاوأ ١
 تلقوا ز يفسد ا بل نصل يسارنود فورح انمي اكلات وصلا

 جويوئوهائءاو لوم امومه سواح اسنلا نمد اا ع

 كالوس ابل 200ا10100001 01 طش | 0
 نك هينعالا لافرعورذي !نعا
 ادت مدتوم «رع هوثولدلل امثرعان 0001 اًهالا) صانم ثالث |
 هقلالاوك دالاقك عمل كالا رشاتزمر اهلك امانا أ

 امهاظرن اياب عجورلامو دسنن نعشكلا كو الاف نضءلل الو وسو
 يريدك دلو ذكو ينل اولا زج ولا هشؤيرئليالا 9

 اف الخالجشملاكةوهلباذر كول درطمل اعملي 2 ا
 دك هاه نوكد اذار اكل ةلسح ومص اةجاد جر اونعلا ا

 أراوتالابوماكعب املواوةرحلارماكذول دفنا نرماوعبه قدا جشع جنم
 مكرم دلو هيشالا و بعول راثباو) لحا مشدراذكلا هارب ذا يقرل كذا لاتقالب

 هي اعلعجام اود اههيجلا ]هب حيرت ليتل ا شرلايثم 'رحالث اهب ثاىلااذلطم |

 رجمشنوةاطبالذ جوحام و 9 جوج وجاي جوخ هرعبام الد جورخماهعلا
 ةىتسلومابالا اقبالا ضر د طمؤسسن الع ءارد ارو طيبالرتاكقبيمل ىرئآلم ١
 را ناب لاذ ايإلاد ل داعل دعالو محو اىتسفو روج تالا ومال الو |
 راو صرع ورهرلعه مولعه ثأف وانو ق كس اهنا لع هرموذلا اا جابشالا |

 اطلاؤلاق امعوق اكرغف اميزعبامارذ اًدَبر رذلا كعزواطر وذ عجل

 | قنرضتو رقلاناب مالا :رين اونلفعا نمور عاود لوصا نيؤ صارخا اره
 ٌْ | داونلا هبط الل ابرد دوما هن |نعقطانل اوال ببيعلا كعردوم مالو جلل

 ا نئودل مل جوري نونملا ضل يشل نإ نب دبل ئوانم لاق كدب ؤ نس ١ نع |
 حدوضوئزلا اق 5 دمج و عودوا هواوتظؤكتسلا ف

 ةرورلملالا ىايبوواوالخأعإف ثوم ٌتافاب الجل الوجبنا اذمل نم ثتالد 1

 تيازنؤهتتر شرم دفن .ىاملجال شو هلع لصئسلا ل عد
 احواتم ا دنم وذي إ) ب دوجسلانمدتسار عطراذا

 2 لب اورياذكع دهن أكم دعس عشصول ةالصلا يب وثلا اخ“ تل |

 |ج هزيم دعبل ”يئرمو | »
 وش قي ارعلارب 7 ةرادؤب نعرشسم ا شر از او1 مى كلنتللاو ثارلا

 يف مام و لج رلاجرو 0

 | ريدر دانساا ةمرالا ريب نصر ااف ديجي ذم امسوالا
 ةصتمس : درا بكب سبع ٌىيبعاولا

 ادع درطوصو نك الشلال جرلا كدر اهوهاطظو سب يلا

 ش يك ْ



 لمت اهيلعاوداكخلا ل حلاو برعلا ا: داعب ىا:تكهاجلا ]هان عن نم ثالث |
 و داون ملا عوكل ءال يرد السالا لها نهعرب المالسالا ١

 كل از ثؤلعملا نارعإت 0
 00 اطوا عد اطرضلا) نكشنثو يان ملا قدا ذعدرب مسا هلل١ نم |
 ياا كباب امئر 1 بي اس واي ضل 1ص ّ

 أ تراك ميش 0 اهنعوكامل فب ناكيزلا ص ملا تائزاج |
 | ةمكشس واف اعلا ليل !حاؤميوانثلا باكرأ نمل جونر اها ضعب عناجا
 مالا يو مد رد طن لع يرماسملا ذك عض درمالا 2١ ا نتا مامن

 الكذإ مم لق دوناسلب و كالمالا اكو هوتنا ةرب دي ةوعش لئعصوأ |:
 2-1 ءايس امنع لك وال يس لالش والي والا مولي ضب نياكي نسمع دا

 و

 ساو ىفالا وس نال كلا نازومعز ب سل وصلا نادت اغين ا: ضمد لات كح
 1 انبتم | نود ممول "نم هونخو انما لها ثاروذائب اكترس الة سلاله ا ب شاعما رحال هيلا ودطملا عا مبِلعدَتلا اقارب تذكأ
 مدبب يلوا ن الفور د ئيبلا ذهل وب ناكسانلا باشا يا بسلسلا ك١

 مثواعت ءالسال ا لهاز ذب الوز لها 0
 اا ع ١ 00111 3 نمار ومدرب رش ةدوكس

 1 ذاع معاك لس صور عدا الزم ل عقو بيغنع |
 تم ند 1 0 اضل ةموشس

 3 رب الجاه ين روماضعب ناوبخا ارت له اهل ىوعوب عد) نه كب رخل م
 مومزم :ةتلاهلومائمن انام كايا زعورارتب ع
 4 ذل عاجلا ىلا ثاركشملا وز فانا كرمال ءالس الا يبدو
 ا نما هالك لت ةمزلا جرف اميل ااهافاطارا

 21 اف ه2ثود زيه رجلا طب د انج هرج رعبا كفار هللا بعثبا 1

 مشتلاولاقلاقث ثوبان هلال تحصل خش سب يسال اييصم وون ةياشلا ١
 ظ وهورعسنيااةبالا نشكومالاذيذ ان انتم بانو دنانير اقحلاو |

 كلاقودنعر ان كيراطصلا هاورن راما ودا سيو كاملا
 : اذ هدانسا :

 نمعلعلاو تيلالعالحايللا مشبملا ادع ببجلو 2 ثالث |(

 :كااف ل عسا كلذ ذرعا اصر نافد عن فكهنااوذكايداولاو بشل
 ع يعزل هرفاوشن منع نحارب ايام |

 ْ يبالمد بكوعرب د ا 0 ع نزيك ٌْ
 رسال زءالصن وك دكت ناب اضل ا

 ادرس زينو لال ثيل رند دول امل زحل لاص ننيرل رفلسوانعألو اقل ظ
 ب ب يسم مل يا مدس م حت

1 
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 لذ لاؤحو هلذاّح اداب كت .ذث ئثودمال ا كدصتت :ىيمئاور_نيد نم||

 | مااررلا بل باك ورشل اه قبصلا) ازياملا نال عسااولا] ؛:١1و تاعواوصحرلامالو
 ينل نقوم لعن نمد نسةالغلابظعاو انتر الا عئببو ىالخالا ءيسبو صارمالاو
 كابوهزا لاق ةرفنت ئئهبو 0 رجفؤتملا) هله نيس أبا نب ةرفوا ةرش

 مةرصملال رن بن' دوف ا ايلاتبو لع َلل١ ٠
 ثانكورل اؤذتن سدي يلعن 4 00 رسولا
 * هللالاالارثزحومبشب امام ىوكشلا فايثكو سائلا نع ذا يصملا

 كلذ لع مذ هوكو ضرما سنن ىفةيلبب يدبع كبلثلا ذا اعن هللا لوني
 ار اكل مشل ب !هنيرمإ رامز ىاواولا دب رسششب داو | و

 ملكا يزلا همدنم طربخام دو ضوملا 1 أساقمال شوب اذا ئزلادمخحن |

 مل بنذالو مثمر اربا هرم نهرا هل ثرّدف ي اوئارما ناذاص دحوم

 ضمان اهره اولي اير يفاوض رل و مويكدو مل احد بو دذ يجر تعا ناب

 . اًبهاذ هافوث ةوداف يا يتم ىلاف مشبك ملكوت اوف ذ او هردوتت قليس امويدو دايك فكي

 ظ راجل نع رود ابتلاهم ءانب نطق قبر طنم اهالكح بلير سحر اهب
 عالاؤ زوجا نب هدروا شا ارع نيريبس نينع ثعش ١ نبد [يغس رعود زم نبا

 , ىيمصوهإب معضون مارابمل 0 ابزلولا ربت عنو كورلموهودور اهاور دوغ لاقو

 يرق نإولا عم عماوجوز اًبالاب انثك يم يخناوب ااضمبا هاور وج ارحلا ظذ اكل لاق

 ا طقيبعطهرشسوساّكع نبا
 أشالالعجج زر نالذ حجو حابسم اف عابحوالاث ايتارسلابزبل اذنك ادم ثالث
 ايصلاو رونا والا قلد روم لون واوهشم
 | ذإ ياشيمو ةبيصمومف هآس ديلكو ه وردم نم ناسشالا بصب امركم
 هدياوف فم ان يملا يفانس يوكشلا نالربجيول سانلا هتيم ورش

  حوحسم نب نع نكس نب سيف عناتحز ب لن اقمنعور تب بش ال قب
 . لئاقمزعو هر عنب بشان لاقو نيل وشما وازعضلا نعهالا هاا طبل الو
 "© قيبعص ف ةءارلا لاق
 :انذالا 8 اناقافنالا امإلاعمحر تف عع مج نم ثالث ي اورو ناكل نم كال
 ١ «فطاام هذال اب ىلاعت هلذاب الث ةوق نعالاررسب الذ ار قنئالاو هلقلا يا
 زتننل)ؤءاع سكس حلا وقيرش يب ١ نيالقاطسررعزود الحر واكد ئنني نودو
 1 ام ماشا ودي نا ديذوعاطو ةاظنللكوفايطالادزايحل الع

 ١ نيملسلاء ل 2 ْ رملاعلا (السلا) زجورسولا زفت 2
 درا تاع مع سضصو ويسري طلو اوبس هرم ف نمو كا ذوخم
 ا ياذا لعالم ارلاعلا رب )ا ضس وب هولطملا عططإوُملا نم دن ال
 . ىصئالا هل رعلاع !ىاصضد دال كر الا امو صل قالاو اعلام السلا

 جا

 2 ها“



 0 رد رس وع و مم سس تس سس سس روي ويست م ل سس سوو اسم وت سو م وسو

 ل ظ لل دسنت نم دانا رسش الهتار رع ودب ول ماع: تاس || ٠
 - مور ارى تنال ايبالل اايتنسم ثاالخلا عبس رم ناكاملا هويغو دانزلاوباناثو

 كرشرل ردا ذاالااًبجاو اح هالومل تح هتيم قاصن البق ضن 1١ذاريعلا ذا ْ
 مر ايو نمد م داس لبوه نايزا سمج ناو د بنتجلال لعد ان اش |

 اقادناردكا عسوتتلا عم ن اك ةججاحلا عم ىقن ذا مال مولكأ و اع معبر مقالا نم ل فالاو ببال اونلادلا دبا صخور اكداحالا مره صاوتلاو نالخالا
 ذل اةولسالا ستقول اد صلاو هل قوثولا مول دا سراقالا عمووكو 0

 ٍ امومدل'قح يدينا يضتمب فانغالا !نافثبر ارل اريح ث لثلا هئايلكأ ام روى عج
 | 3 مسشنوا ملل ورا سيلا بلطبالب رزلخوساشلل يقوبو مدعو ام بنتو ديرما
 2110101117 السلا دبس عدم رن حأ | و هناسب بوك الور حال عرس بالا نم نيم رم اعلا مالشتلا ل زب ورعسف قام عئود |
 :ءل لا ومات اة دسقل قنا ننال السالاارردث الثلا هز عيلعاد اتلاف ا
 أ ميلسلا>.ردلعاطلا قليلا عطب رئن ىقن هش ايصوا اهراس صن نمر ا ناو يلع ظ

 يا ةائالا اًساورثوع عافنرالاع مرر : ركل اوس ائلار اثكتحاو | انلحالاو ٌة ادائعملا ئمزمال ملل ىضو صد الخالا مر اهم لععا نئب ماعلاو ماقتل |
0 

ٍْ 
1 

 ذوواليالاومسنلا لعن ورثوبو لوح ىكاعن هللا هحرموذو مرلكأ فاني اعلا 1

 ل نمت وهو ةعاسز هش وز داود شيطو لايعدع تشن جماع
 مدعو اينرلاؤرهزلاو فول ثن اب ماشا ورل ضف راع كح نعال أ

 . تلافؤ الإ ديعووت اهئلاووحاغتلاو امن اشبب م ءاتهألايكزواهماتمراطداا
 كاتنالوزتلوب اسيل ماس امال اهلك ايلا اممم ا
 ىلا ا(هعامر ادا مدعو ول افرسعزتاك هللان ف شوا زانتفتلا يلام ولا
 ىامنالا وعو هلل ارمال مطمن وص ودللا ٌعماما ب ربلاو | اس نرلا رهزلاوأ|

 ظ ملا يشمل الاقر اعزع هرللسمه شر اؤملام السل الوب ويل الع نئئشل ٌموُسلاو
 درك مرار ازملا زب ف ىلكاهلل اربع نبى ن١الا ري صمل ال ابحر
 وموت دبكاجب ارسال ديف يشيهل الاظوس إب تدراعع نع بط

 دب اواو ردنسبل:ونيولا خابسااهنالكم نموا دلتا هارت ري 0 |!
 لعامتمافاو فوئملا البوس يإؤصلا | عوضا طم بمب و ||
 .. هالك مانا ةعاج ةدلتصلا نيل اال, ”ةالاورحاو تسيب ٠
 درئملا'6 كملت الع[ مل الص دن ايري نمو ةالّكحلا 9
 مرقعل اوه الكرم الل اءذج مل درس نيد زنلع بعهد بجرد | 1 ْ
 مت سواتر الولاد 1 1



 صضظطلل ا ااا

 ١ دوجالو بورذلا لق جمر اطئالام. تلال جت ةولبلا فالك نمشد ال

 عقب مامر اليبتولا ارو عببلا بخاثو ب انا لهاا عنب كمموزعااكابتشال

 متوسؤدوف هرريصل كك امملعج ناب ةدلتصلا ل اىشلالغ نعل ١ عنموو كيشب ف

 ةوقولاو ذو قوم واع وكرم هاور يمثيهلالاقأ دررلا ف 0 ع :باعنيملاد اًنوباك

 00 مهرج رد نصرجارمل نمول اجر ب عواد
 ابا انشا ما 00 : قاف اهلرحاوراورلا يارث من نسال

 1 ااويماد النسا خييعي ماما كرش الا هود ميغا ةصاق
 5 اجبلب ةوبكواةوعهنم نم اوزءاسب ار طزد ل !اسان او كنا بسحالع

 هرن لن ايفر اقتخدر وزاس يادشذد هتلمئا ريح نم لع ياي ار ناد احر اخو

 نب هاشفاوهرهظا ورشنمب ادنعاشاجش نكبلعم أ ناوهربجورعبرل و 1
 توضحا ذا دحر ىا ارم اد بيعن اوراعلا كاذب قفل و دج رع ب بطل سانا

 1 انرلاو انئلب اهب ئكتن امل تبع ناوؤ مطلاو لونك ذا رنع

 56 رالثلإزوزمةرعاو]كذ فاطلال ا يفرلا مرعو ناَسننعالاو نارسالاك/امؤرو
 اهاضياليزلا البلا لوي نتج نائريظعلا جبل ادايهرلاويع اريج
 0 ا أ

 ظ اناره دضايعزلا هزيملللاقو كح ورسسةقارعل اذ اهلا لانومي
 . ةاومنورلاج ةتاطدووش ودول وم جرنج لو شت حي !نبوركذباب ني ماصع . ١
 .اونالاب [هدسسإلا اوي احلام ادارملاو هش عوقولا ثم اص احا كوالا ظ
 ”لكؤاهتساط نسب السلا ازالس ذدمر ا علاطلا الف ذو ر عمار نوه ضو زيا يف

 أ ردعاشنمرلب اهدرلحا عاطنو عددا عولط عس بزتعم ا يح ملي وش
 كذا ةبوسسبت هردعرطم درب الاولارحا علطي لا رح 0 ا

 اما :>اجقولا كادي :رطمااولافو ل( ذاو بربر دول وهال 1
 تمنعني ثورعل ورا مطل عزب درهما ن يدلل

 ٠ 2 لوب ]مالا كللا
 0 كاملا ”تانمبارملإبو 0 اهب وتصب ق طل وجا عد .

 ٠ 2 اولكمامومبارفو مرجعا ع. اوت يسلاب اماو ةيسلا نا ٠
 بسام ع اجور راالاب بيزكلو هفسعو دراظوهروجياناطلتسلا ضيحو
 ميس بعلب هول رسبلب نا تلسلا اذ 5 كوبخالا م يدر املا اف ثلا بيوفاع

0 

ٍ 

 ل هس[ ماسلا كلذ يعي نا ناهن ةور د ئماكسن رهو الان
 ٠

/ 

 0000 نك با نا نتن ذ كسلالاذ مالسسل الع

 ابطختر رج ناب علا وسلم 21 اعئدني 220111

 مسالا نبرحضريجو ةرد- بر: اجزرع مكر زل اك ريَغصلا واموالا ف

 ّ 1ع ورطمبلا د 56 الامم + دودو هب ذكو نيس نب وش ويد زرالا

 00 اللا 000
1 
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 ' ةلافج ضو. جرد رع ئاسلا وسر حرطانصااق انعاش 0

 ةلسالاو مسيل تمم ان هلا لعجبال يرش ا
 61 ورحل قاهر دب راسل يةاهتسل 7 ل خول يييتالا رم عسسا نم |

 ةاكزاو ناسمر مويضيار ارموصلا ارىسحلا تاصوونمللا اة الَصلا رض رخال
 دامعزمربعدللا ؛ كوب خش اهل 9ك اللا نم ةوجاو دزوت اهعازدا اوناش |

 دي هدر ل6 ذنب :بدودغ ميل ندر ةفودو هظفكل ! ايدل
 عد اور خلا طا كدحإ امم 'ةرحالا هووشخيا ءهنئاراعجالا اين رلا ىف امو اح سحاب كل ظل و طش لع ويحل مال, زول ليز

 عدنا حول لت ركناولاو تحاكم سورلاوريعمذ ىجشلال صا بحا نمو
 ريشا .٠ ليالىا ف اا اوم ةدلشلا يراه ناش

 بارز ليزا مود دزاسالا' اهنولا ى اريعدتا سس الزتو ايل شلح بسس
 | لكس حسا دام زعلا ربع ندر عل افرمشح ةمايشل موي دب ةرخعالا وص اخل
 النعل دن هلو دش اع ع ةووعدب ثري تيرشلا علم
 ْ هلاك راتشبب اع نو يمرطمل مش 2 لك ررجود به تجاررخ يونا

 ظ لاح نم او | و عضلا ف ئصذلا هدروايبج نوما ايا هيو وبا
 2تاقثوا اجر ٌيمثيملا ]اذ عياعابلا كماَما يا فىع ل اا الن اطملالاتنلكئبه يملا
 ,' قالك وم كلم يبقا نك نان ل لايرمافو ل داش

 دن اااه جول طلبت اركاكو طنب الذ امجرخم أ ءردطوتامجامجا ا ٠
 مبزعلاو نائالاإ نا هرعت لغرف هلخيولانمومالو هرسن ||

 ىا ضرالا ةبادوهروهظ يان اجرلاو؛ ةرعرعل ارنع زيمر
 امتادحارجوا ذاو دوحولاف عر ايرمع زئالشلا ءزعبايكت اناعرومل
 لمالك ا دار الل انلف نيرحالا ةةدي ان اف د عل اماما اس امن عشيبرل
 ناتمرؤت ١ اهترهاشمر ىف عفنبالا اال ا بلسم و كرالخلا
 املا ١١ ذ هةيراخجلاو كرد ملوة درو نع تمنايلافض نلامرعاملعا

 املا بيضن بكد اس غزير شوا مكي تل ورشن ا وش ىش ا ١ 0 .٠ : تاه الا
 ةزورضل العجب غب الق هتحاوأ نيا رك ,ركاناتوبهزتف هئفداصيا
 : داما نعنع مح

 تاروث او د ةرص نمامك لام منام كل 0
 هظنبال 1 نا هادم وسبا وتؤخف اون يفق ايذ ذارجالا ف مزن ابدل صن |
 اوكرصت4 ون اسم ىدئذ نايا يول هللا تالفمالتلادبعنبلاقاكحا ٠

 نغناساالاداّرملا ماو يل اعز اك ذل جافعالو يسحلا صئنلاباول !بئالف ظ
 اح اع سمت 00 252525505255555:

 مس سو

 7 ا 2: 2 0 02 يت 525125222 يلللل -- _تب



 حال وا لائزع ايدول كلا هدازال از ومجمع نسل! اهلل اشم
 مس طش اا يلجر كئالوازعدتلا صد زب اوهعاف ىلع

 00 : نامنم بود اسانلال لامس ذاهشى ال يسسم ب

 ريغ بابديلعمللا ةفالا 3 نال وهو ٌدجاح او“ اننا :
 اجد ادرج يق اكلي هج
 ى/ىبا 2 الدرلمذإعإ از عمم نع عاذا كم هاوس "ا داع
 فوعنب فمر بغنع بطل رم بانك دف: ”نلاركب لو امرا |

 2 ١ مث ةوشبملا ةوشعل اوحا
 00 عرصل اب صلقبطلع داما يايا زا ثالث
 ةدارو ىتكلوصفنو مام اينولا قديم مل هللا كرايبإب مد اود قرن
 هللاهذار ال (اهباَعْرعص اع 2 لاهم وهلا ثياب لظالو 2 حالا العد ب يشيو
 يهمل قل ذل باب دبع او زرضالاايرل ل دعا جوزم

 كعب هزل لعل ينع هوط حاف اخبرح رحت رحا رجا بالسجل فيتم ال5
 ربة دع تالا :رالاحإ حل هال احا مارتن ددَج دجيرالاينرلااجلا

 قادم ارك  وممت ندرلا نعت 52 ا زةيصرشا لماما
 كان دةحرعلا وحي لالا هؤقنب ثابدكر ل علاع لاما

 مس للصلب لاما ياد مر يكل سمو روحا لمونعل الدتللا مجول ل عنو
 انقاوإ اتا زف وزمان حررت دلل جدو لإ دون دوكولعلا هاجرئامسابملعلاو و

 همس لات هتذ اراض 2 انملالفئاب كى ردم اقلاناشالاا دوت ى سررت

 2 كدار قرر بعز اخلاوو 0 ىلا امال هزوحر لعلا دلالي
 برقا سوو قبو نم درسا, الامر نز رد ماو قعر شل! مولعلاثمارلع
 ا لوجب حبسا كد اصوعض
 باضوم وردم ةنئبلأممل يزلايأذ الذل حب الوعل الامي تاون متيوط
 نايس مدواه بحل عوسوب مكي وم دهجولءاضتبا
 رع عرجات ياءاوس

 مهل لسن هربب تاكول رن ال اوس يهمل ةفبامل اماما نممل نال
 ادا امل امافزر ربع ثلاثلاو مل 2 ةداث روحلاو جا

 3 ا اجمامطائم اح انحدإل يذل جالو ال 0 م

 0 اا نا ليما مارا وهدم



 أ

 ظ 0 امدعت لك ضتولا وخال ةرحاو لل ثع تايوكيت أ
 ملا را الاماشلا لذ و [كتوبعسس ترراغر فاو رجل ياد ْ هون ريعسس رممسا وركبت نإ نعي ا )|

 لعل رش علل انمول تيه مو امم هللا راع مو بواعلا يمنموتكذ ائالان |

 و عازل دس ايداع تتر نونلا توكسو ظ

 دره فد مرج هاد ضاو كاسي جيححش الل | ١
 زاملا نالط عقيل الطلاو دسم ناو عاما رقنن الز اه هتنبا جوز : حاوتلا كساشاوزت ١ ازولا يدار نحربلل ناو فلل و باوصالا يذاو ٠ نوم ىعللا ول زها كرش زل الاقو دلو همز ١

 جار لاف اذان رنيصع ياعيعجر اهةيقلطنمعاجنرا موئحرلاو اجالا, يلع حو
 ا دم هذا هر شجي ديلا هاب دطا ز فينو ماو يناشلا | دك الكل ادع الا ا | زمور جوز نب) تسب ماهم جساوربلا تداع ||
 ايدل مدع توكانرا هلئاب ذوعاو نوره انتا اولا ةرنجج ||
 هرج جرعلا نال ز اهلا ح ان يعبال يكل لاثدرلهاب لامي حج ناد العجج مهجر
 ربع قو نب لاو جتملا] يمهرلال ب يورو فزعذيلا ين ادجمال مصياف |
 ع للاب حسا 07 ش

 اا ذا مقاغللألا ساشا بابسالال حالا ب ل. راثيسويط اكاد :
 للا صاقلؤ ان اذالاكذوهر ايت لهفتي الوب ما ملحرمل بسلا ١
1 

 ظ كذيوثلا لاف ةريره هي نع الط ايم ثد عر اشلاولطنا غزل مبجومو ش

 اذا رست سلا نوتات نتفللا طرد ارو دبججومو هانعب ىلع عمرل ار دوم :

 لوغلا ىملا ريع, صاقددناذ هركك كرحارصلق امهصر اجب ناالأ امرمز الئلرزيئل ١

 بيبر لا ربع دج ناب اطقلا - نما يعزل اربع بم درع وص |

 اذهريلعوكت ااممرل دروارشد انسسكينوجحلا كيم انشلا لان جيوؤنملا
 م 01
 رذون عمامي اعد ةوبعدم) منعزل ياعم ديبالذ ايات وح ا

 قاطو بالمنع اصلا ةوعدلجبنلا قرض ولي دوشلاوناكرالا ظ

 ا 00 ظ

 0 0 ا
 داكلاز هددا الادب امورشكت و هبيجال يار وسلا شك وهاد اذاراططعلا

 سم - 2 دم هي تاو انت نسال ب لا

 (( قرززتوا اوسار زف اهسسع اعز او |ميلعر جوفها كبس وعظ اًهلَص



 يم يا يي اي ب بم ممممم

 ا

 0 ورجل للا ا ل
 راكان ناعتمر اهعالا نعرض طنم يسكن أعن هللا لا ذب آنال) 2
 0 روق اكمل ١ اهلكيدارفل ان ظحو زلئاجالا هل كوس ورس غ صار

 011 اههساربف ئمامهل ال5 ةريزهف ىف !نعوز كمر ازبلا
 الاه رلاجت كبل رو وزال
 ورش تف ١ اهيسس مج اإل 1 ا
 0 دج اوج عيد امص يزلا موصلا ل هاك د١ ومو طابو اخ 0

 1 ا م تائلاكّل ١ نع

 ْ 2 :نملع م اةوغدو لغو أر يصل اح الا
 0 : نيكل وجدل نماكدرد هللا لاق 0
 ليك لاك نب جسم وعدا ورالاوانسلا يركحر ميسا ك١
 كنا ررابتخا اسلالد مب ةيهسم لق برئعملاوقوشلا

 5 !نع به ناع كسا|م باوحلل ئهزدعر رصكراصبتسا
 لاك اتؤاغعضُ ايف يبعذلا ه كروا ةيوردغأبلا نابلس نر يعريدو دنع هللا
 زظ نبل هب هبثقورص
 ١ مولا ةرعم عيبا جاذ يانهبد كشال ثمل باهيتس اود ثالث
 .«ند حرؤس ودامسملا وعدو دست لعمر وما جان اكناورىلاظ ملم
 ال هلفنالع ءلرراغدالا شكسلع ةقوبكلا مص هنال ه دل ءلرل اولا ةوعدو
 اهعحرترلان ا عيماتتيكول ةرلاولاركو دريل دل وعد ناسا هال شت دوم
 ةرياولوالابمولعمرئالدلاولا ثوب املا اياصد دوسي واب نذوت
 دج ء اهم تاثوا ناعرلا ب انسب هتركزت يطا مرج: زبر تلات

 .نذولل الويب املثملاف(ذاو بره ا ىفقرحلا» انل ريع و ةالصلا لا ماكلا
 | رولظملاو هداولدلاب اولا ةوعد ورطم الئ رَسِعوزم اقالاو ناذالا نيبو اَعدمْش
 قوزبإلا مة عاس وو ريب دحيم او عجري جرف اكسملا نوع دووضنب كح
 4 زاطل اور رصد ىاح حاحا ١ ةوَعَدو الفرع قوملا راك محارعود نمةعأس
 2ٌعاورلَسلاو هلا ليتاشلا ممرتب ءاعذو خبل كور ريعو جوي ح
 | ااا امد رانا النا ص اعتق احا

 تجلؤلا عوش ردع اعرلاو هترملا ويب رد عيرر دع اعدو ل داعلا م امالا
 ردع هللا يصر ةردرك يل ١ نع ه ةكياطلا تياطلااعدو ملحلاراوعشتلاو
 وتعجن نب يدي اور نم هدام ز رتل هوزع نعل دع
 عت اططلا ثنو ذ ىحوع هدعوردرل و هل اح فرجبال طع جاوجاد

 روس هسسسصسسا حل

 ا و مح

|] 
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 دعا 1
ملا >و مشو زدوط اشلا ع دوف يفد الالخم يل

 زان جر وضحا ةؤان 

 ةتاارعا ذإ طاكعلا كيمو من دويلات :

 | ةضوزملاو عضل راطموزيةلوصالا اس ةةمود قلو لعدلاولا ةوعد آ
 | هريهقد رش ال الد مولظملا صار ضب ظح مولاغم ا ةوعدو عبجرب ىننجرت انما
 كفاوهاطل ا وكلما زق اقبل اهلا صدت من ووطسو متبرخلف الا اًماو

 الشمل نايلاعايتاعوا ار يلوا ذهن صو برلاولا قركذاَم
 هللاشلاسي ااًعودرم اماعىلاعذ هلل !ىذررعنب نع يلي رل اوطئاسب الدور

 ظ سرت هبيبحلع بيم اعدل شبالدا
 ا 1 |اجاؤيامت ترااد بت ةرئاظلا عوام يمص الال تبدا ةلوولاتلا

 00/ قيبراهصلا ون ذل اور اسنكلالا ف ازاحالا الل أج ايس بسر يلع
 اد نوي بلم ”يااوملظنيزلا عبس رامسالا نع اسفر خلا(

 )ى و

 | ين ا نسخ د لاق دنع يلاخن هللا نر ةردوه نإ نص تبلاف فد ةركصلا :

 يوانملااث ثدوملاو الاخ رمل رفعجو ١ كبرحتنموب ادور ,ثيرغلو 1
 أ اميرو دوه ذب بيرل الطو اعلا ةفزرعلا د نبالاقو فرحيالهويغر هللادر ظ

 ْ ©*لوص الاول كرش 2

 هوعدور غن اكدعر ىلدوسو ينمي هرلولولاولا طع ددزث ل تاوعك ثالث ا
 ركل قودرت 1 اوال ةرعدورامشب مره واضل

 2 م يابا واب انسان عالما
 0 الادوحو عم هل انهو ميكشالا

 1مل ب هرلو ةزانجلع# 0-00 انيدابالانارهبشااسو |

 | ىشعه اورو ىْسا ئغ ةرادالا جوسرشملا ابطلاو تايئالشلا فب 'ىداحإلا

 *هذرعا العدل !لاف ةيزورلا :ثبن عش اردادبتو كيسا : تميل 1
 لل

 ارلضاسل بوما عام ءبنكشال حد او ثبباث ياقوت العا ثدلث
 جرد داو يامل دعو انا هند ا هدازالا يا :لل فمع

 دل اسما ياام طشنب عنب وولا اوما نم وعباس نذل هلي باير لع
 ع رحال بحزم ارش اهب هللا م دازالاًاينرلءاطحؤم و 3

 عن هللا مجو اهرؤ دنس رإ امومة ياء ىص كداب مسند
 8 رد ناؤبسسو هوجو امو ةرثكامس تلاه ذاؤالا اروي رس .ةئايرالا

 . فاس ال كارلا هؤصووعزب ةرلائعل اواحإلائسبل هر علا ] ١
 مربع باعت هللا طر ةردره ) نوعه

 نس بز تيجو هلك عركاتن ملهي ل ع وهن هلكشو ال
 1 البل نكمل تاووضم الالعادمز لولا ناوصنرلا هد مع بجاولا ١

 2 م 2 ممم

 ه ة

 ةظوب وع

| 

 هلا

5-_ 

 1 عا د

 يت ال بم ل ال يل ذآ

2-0-0 

 نب رتل ب تست نجس

 كوس وس د ا ا 2 وح رس تيس سيل

 نيج 0010022232 22 يي

 ؛ ١ ج3



 فس هي سبحسس +6 هه ء بم 77-0 هناا سكس - ع. رع هرعس يم طع

 كمرخ امعح دولا لش يلا ثومرقكملا بوكس زل منا ماللا اريلعا ؤ

 1 2 ب يس

 ْ مناسال هند مآ هللا ىوخسمل نافالّصفم ساب هللا هجم وبدل كلوب نابا

 م ةريرض ىبإ نعمج
 انا ارلئاريزرونتاطملكركاتم ملون ياا سؤ حش رع شح ثالث
 و امك 00 امىئابشس العصا موي

 0 اًممبلمتلا يابطل د عماجلاروصحلو تا دابصلاو

 لورع اعندتل ١نالا
 لارج يالاب اصلا انللارلا6 هيا هد اير احصل نول ا
 ظ ' ودم طاوس طع وشامل عسأو بيوت |نشال (نالتخأب | ا بح تمسي او تكا ل بسلإب ابؤلك زار اوشا هبا حاولا نكسمم اد هر اج ظ

 اننمئاجي اللا ىبشلا ةسسحلا وروطنلاو حومجل غول نيب بوسلا وة ناولاىا

 !: دوسلار اهلنا هماهن اؤوثّربل شنوشتو أش عالا جاعرثلاوا قوتتسلا ظ
 ناب باورو اد زن و دان و انش نم بعنصلا بكول اووينعلا نكسملاو
 ه واقشلانمعبراوئملا بل مكاو حل املار احلاو عساول نكس اد زنحلاصلا ْذ ظ ايلا داعسلا نم عبر او ذوم هرج نعبد ان ظص افو يب! ث برع نب زو 1 30 نءازعاسا كبرحيم#: 1 ا

 ء مر وسلا أ بكرملاوقمتمل انكم او 7 اىماوءوسلارابخا
 اكمام عرارششسا ىو هام يعزم تر الل نيعح اذ نع ٠
 ] رع لامن هاير ناكر قياطلاد ْ ١
 دعو وهو 7 روج ىزل ارت ناك فحم ةرح ]رديت نكي رم نهال تال 1
 : هللا مداح نعم .٠ 2 عرو مؤشم رثوك ع وعمال صييتما اوبحت و انتحلاوناميلا |

 ليلا نعمل ا اينو تواطؤ رسل نعوصو اص فرس ئاذلا راصو م [رثلا ا اكس اشم ورش راع بلل عدرر للا ناك زك الثلااهؤع عجن مت ل انلاىئمن 7 ماللا "مدلل سحو املس ل هجا 3٠١ لهاجلا طمج بدر عحمالجد
 كوم الاهل هلل اح ١مومْعلا و مونمل !قلخ [يولخ نم موايرولا دلت

ٍ 
 0 كاملا باسات نال مهايمل امى يبالي م "عاود بم
 , ” رثكملاعت هللا يمر وسما نعيبه /حويجب جملا رلخ مدتداو لجان

 م ؤعلصو لك نإ : مياربامضبشن عداد شيع الات زطس ماكي وجات داربطلا هاوررزذ بعوع درحال ميسم وبول املا عياض اطال

 ٍ لا بابل بيتس ةرصرب جين يماملسلا هيلا ناعاجت تال أ
 ا م اعيش أش ياام أميرات اسوا تح خعيطفالا بنرلامدل هللا با [ييسا طع



 | ةالصلل نذرملا نذوي نيحيم تاع الا“ وتم الل املا وطعم

 أر ونعحلع مزع صو اذا نم نم عرش عب : ,ضدونعب لكس لح د كلامة الكصنتا |
 || ةقلب ىيحووبرم١ام العر اهمملا ممااهالا واعد بيجتسا 5 للا ا

 لاني اش نرسل ممسك ضخما ءالعالد اهكاذ ثاّكَسصلا ا! |

 ا رامسلا ف اب وادا درودذل ذمتي ان هلي هيلا مشب اع ْ
 ا سجال اه اوارلا الب امال الث« ثوك,نا اهختنن امل حاو ل ةردع خنت 2

 ا ناملايائلسيي تح باّّسلا يمرطملا ل شب, نمح بجو درت ال بجمال ظيعمو ا
 م مسنابطل الوزن لاكش ال هلل ذو ةييلجلا لاف ل كرالا قوختتسدو عطش ظ

 ا ا
 1. اتقبل فرعي نال اح ملم ابحر ا ةلمحرل ال اهجؤرم اير سس الاونمح لاح
 مامدعيلاغن هلل  يذر ةشيباع نعزح
 :الللل د ووهلاي ١ةكربل ا اهيم ذيب اور نيؤهيت زد الث اد تعدت |

 ْ ”انوزلوماكيعب سر ماو مولم لج لجا)١مولعمنن نب حيبتارجالاو |
 5 !ىىرجتزب لاو ضرعل اب لصرعلا عيب يا ليش ديف الا لعراو ملا ارح

 | فره هجروا فافبو واوو ءاذب لضو ناله زانت و الا |
 انما ليدل! لحخو ىزثان ا ضرعل ضرع عببسب وصف و ارو يعد هكر |

 8 3 ل1 اور اضماز اجلا جارها فرع يعداثوارو ناخب |

1 

 ءااوع مسيل طل اخلا سبيع لكزل يا ةنسبال فورعل يمس 0

 يبل ا م امل و فو مز موه ربك مل رب المن اند عبس لي لتجال يا .
 دار وعش للك دكار يللا وكرمك ء رك[

 نباورببا ئيسيعصرب طلاصؤن د وادب ثرحرلا بعير طومد عيبلاو ||

 م برحو يرث اوجسد و ترجو هول يل لاق نلوم لاق بم ٍبيهصوعركآسعإ| -

 1 5 ونمو زوملا+ لاق بيع صه بيمسإب امنع هلع درع ماا

 نرد و ازيا لاك ظومم : لال ظ
 أ | سوو دانس اق 0 فو اهراس يف ١

 8 مطظفللا ارك لرب طش وع |
 ْ تراايز هاي لالا نسا 0 ثابنلا نم شدوا

 ١ ٌمليافلأءو نومام بوش ورعم تبيوصتلإب اننا هننبلاول”اةدالرئافأ|

 ولاول يرقي ياا دوسلا وا رطسلا لمست دثعالا ب بييق ْ

 ١ وا جايناولاوارثخلا وأ توركلاو ا بولا ال سسعلا خد !نيسللا مسا

 , سسوس زكؤنمملا ةقاَسإ زكوه امل ع رك اهننإ وو كملا د
 انااا خم نا كم عزل 01-3 ونيت قاسرش اثالئالوالاتن :

 بت ديحييسيستج عم 1 تاه رعت تع تم دسم ديب ب تدع م
 يي به وعجمم .« ةعيتجمب بوي عجب بعسل , 53 عت .

 0 ا جتديوج نجمي ميسا كتم تيب ويس تل 18 ١ ٠

 1 رثوميشل اعمر ىلا زل أفلا يفور هرعلا اع نس ان كلا



 0 يجب هسا سو بصح اع يجي همم دج ميك دعو 21 يبي .سصصع - 0 ل ل مع ويجي بدت رميح ب يسحا 505128 - 2 لح

20 
 « الوؤدابي زال اممللا| ذهب اهتر جوك مطخم كلا ملا ةزئيش اع تقو أح
 : حدللام نب وسلا وعاد صفت
 : الن ان سائلابنلصلا ءوسي مال تامزد تاشناث يا تامر قن قوالُو
 ال راد مضلل ا ىاوسسحلاو كامل
 « ةبجوع ودب مطقلا لسن لب دانت تعؤعل طل 22 الش ١ تدنانا ذاك لاق هللا ال وسر أب حسه لي امل كف مواشتلا نكشف دابا

 | | 2« قريلعضاوتعائم ربلا لن يا اعت هللا ططتس 4 درس ح ذاد
 ظ اب ويثانول ىسبل ل افلم ة ل صازل يعج اذ الو فنا | نضما يلزم واط زلحلال يخل عنب المكحبن امل حرفوش
 تضارما من ١ لذا د صاله ةهيراشام بشت طم ئدالد
 ناهن امالعزمددهركالو ,ضوب ذابت بلقلاب قياما الح اجإل ولج رققجال قلفلا ءوس ومد حب ئه اماههجالع ناو[ ضيم يواونل "ب عبيحلا
 اذااسا متلو ناطتشلاب ينط نخل أساذار وعضو هلل ارو لعن 'وموملا ناد بارزهن ان امنمالل قلب ناطبشلاو هندي جمل جب نابفدم هوئلي
 0 مهلا لف ئمر اعل نيدككامنبربرنب نب ند ارعنلا نب ةنر اح ع ب ' يول ب انك 5 لا وبارورز سم دن افرك ر صائد لظفل دعدب د كوبحا

 ْ صك

 ا

 ظ نراه انمءانقتقب بو تنس خس اان ببث ترزع هازل عدو رج هناك ملا يعفاوإ ان الصم اف ثورامنا ورب لقال ابكي ةتحرجوالا <“ ظ ارا انس جهل ثنا دار ملنالوسرإب ْ انرخااولاث منع 7 : عاب بينالا مواسم مختار ١ و اوسع اناابنلفلاو للا وشنو اهالازاما ياو مالا و صامل سل ثالث عزيعصتير اصنال بك تب مسا مج يح !لاق ام دب دعس
 وشن مامالا هةعياعلا ه ءاللا يعد“ 1 0 لل 0 جروب ملا رح عر دني واتسب دست نسر لافراق امم دوس سد لاذ عثينعأب كا نضووتتلا عون اكد او يدنا دفا 00 دامحال الا رول ناكنائدنع راتني الا زينو هريع مرتي خلت د ١ اهيلاوؤتراميماو منه ه رضع يربشا ناك دو 000 رش ثلازاداك ةرحالا 0 نع بلشلا لنسب نيعب نييبراعل محار !١ذاف دوسمملا لن ل لد اهل لاب ناب دوزيم اهرصقنل الاوز تحب زل اح كك رلذ اًصاقلو بقل هركارصد ”سنلا ءاك لابن ٠"نامسالاىسب ١١ذا مدع هذ الك اوك اداتدضاخل' 1102 ديالو رجب جحا ار ظحل ذأ ىفال اون دوس راصوبام 2 روحو هويت مد امي حنا يري داحس اهلا بجو ةيطاب

 مسرور



 اربع بكل ةاشملا نإ ىاولاهشيرو

 ٠ باك حالابالاعالا ياما ةدائسلا .
 اماو ممرلاولف يتيما ٠ همسنبدر [يناقسىزلار اف

 راف عسسل لقاح الاوجاع الاله ناؤكت يم العْدَح ظ 0
 كن لنْ هنم كسب الكا نسا لم 00 ظ

 تالا اقدونحا ملط ورجتلا غلط عم بومعم اف مج هليل ةرشص
 ع نك ءاًصْخئ او 0

 ملاإبا رك ةرنع نوب معلن وسيف رطمو حاب ار ومرب ال اول اكو حا

 ةدارطمالان م ىسلاو:كايتبلاون ار ايولاو [ئوخلاونب ,انوطمن ول ونمت 0
  1عل اطلااكار 000

 رز مالا اور نمسا لاف دنع نمار !ذاننالبحر يف رضع ىلا مد
  3ا لذ ايذلاقولخ رد كرخشلا اح تن اء صصاو مذ امحاو

 شكلا ءويدابدلافر اح « لا يوسوشخحاالواوهلال وجصا ءأ 0

 ْ قوط  0 : 26دلال 2 : 0 ١ ْ

 نانيبارازسا كه رس 0
 منام ١

 رم يكشالك عرب يار م ممسالا نزحإام هبت امو انلا | منول ثالث
 ارمادا يوزحملا ريل ند هبت اماعاضاحغ هلال كمال اهلا

: 
 معمل دمر يدمر طعس ذولا ةالصلا يون داكلا ب( خد ايؤلائا

 تاما ربكتلا ربيصتل اوزان يتبدل يا |

 قصنأ ماضونعصلا ل راند ونوال دان اميزون وصحت وافق اهلايا
 ظ ىف دايك ذإ صوص رلْضُم درة وقوم امالابلك يرلاوهؤ ايم ىلا

 ٠ مم ا اشار اعلان 0

 ل
١ 
1 

 هانم و ييسسس سس سس ع 7

 معا

 و للا شلل ل يب بسم

 ناب حدرعر 0 اودارودزم اا هئللاب
 9 0 ذب ةصطر نهيق يناثلا نمرحلل /ل كد ا
 1 رج 00 01 سال ادام ناكني طسرعا اولل |(

 ريما لعام بهل ا ناكل لويوعل انافدلاورفالحر حيد
 : ”وللا عنان اذناب نزال فورمات لا 0

 : © ةلشن تارولا ْن :امذاو تاك ولا اف ايرهت

 لك اااه اريل لول ...٠ يف ملل لوعت مب متل حداد >1 ندالاو وهيا وعلان فاقع ال

 انئاجلذ امبصالاوكتن مح
 ,زلانزئابلل دراوا ذه باّمحإل احلام ارت ثق

 دهرا اوما علاكالادابالاوب | *تكالائم عابطلاي مففسااًيعوجزلاو ,

١ || 

 ل25

 ل ا اج ما كاتو

 اكل 0 ا ال ا

 00 ا 222
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 هَ مرلكدسب
 عسا 0 دعب هعاط لاني لا مؤمم  اهكحوارثلا قولنح لا 0 37 ْ لب ليوراوعولالا نال عام دع عبتم وه كالشلاذ 0 هدد يأ ١ ايي هيج سر الث وايد طسوتلاو ياؤاغلا و 2 : ' وبث يملا لسمال نع داعلا بطلا ىلعرلا يل علا 1 ظ 0 الخلا

 م :هاطلا منال اوفا نذل ءاط
 _ 5 الر سوهو منعا هلل يدر يرش 05 داو ع اين كلحالبو عيباط مث عيطب و عوطر مل عاطو عيطسومت ١

 مجد اهيماو تن ملهي صملا د ل ا هن حصر هلال عام يل هس ن اين عم ناسختس الاد ١
 ف 6٠ 0 0 ىو ااا 20101010 ولا ظ ير 0 00 يرش عا وكخال ايولاف بارعئكلاط» الورسجوب ا يزلابرئلاومنم . اك[ لا ريع در خت ---2 تيوحإ حوال كيرا بداعي ماي كاع 0 رمال امان علا ايولاو رسل نم كلت املا ل وراجلبا در !تظنال هزم هريعنع تاانرنع كبزمتنان ' علا "بلو مطتو قررتجاف بجلادأ اب 0 اوس

 ٍ 10 تا جو سد م ةباعالاهن دوما اك 1 0 0 اواهعلا دق وعود 0 كره لا ناقد < اواينرلا كك دو مالك درب نان ذخ فاك سالاةرد اور ةصنل بلور عجرتلاد ا . اوان مدمج سيب لقاك انا وزين هل رمت دراقتحالا و ماطعتسالاو 1 ,ىب رس يار بعل اوطدوطد ًاضملارلا ود ميو ييشنملاوهاجلا لاش

 31 ١

 1 0 كه دات :

 دا 0 0 ف
39 ٠ 

٠ 



 ىئاعيشنلاوبلتل العدراولا لوزن ردع عملا سشنلا
 مراعمل لونك كن الك < نع رسللت

 هانا 0 و كسمجلاو كاحوس
 اهتتضن وفلل د 0 ازاسالا

 0 0 ارم تل
 2 لاو معن 01
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 هللا طر ىطارع
 يا اه تر
 ”ةلثو السماع بؤدزل هللار ناك

 اين
 لكزس يدفن رملا باجي !وداوهدب
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 تانصمو ماصناو نامل لاحد بشد لاح يا ىدانموهت ديت نكوم تالشأ ا ها وتل
 نيلسااعازعناو هرملاب ىنا ياويتعاو كيلا جو الصورلعم او لسهلازسو ا
 راوي طارتعا طرشلا ذو ثادابعلانماهريعور اهعاو جدردوصو ةالصم

 |١ ١ مس سس
 ىزك كوحاذا نمإ سم 1لافو ةكرشلا 2 كباوحاٍعردسبال لاجمل

١ 
 ش ردو ريلعا لسا حام 9 فاح نرمي اذ ذا دعوات قلخارعو ناو هثنرحفلا
 ل اضل هزهطدتم نكتب ول نمت ل ايبا هللا دلما فوزسمم نولي مالكلأ بس |
 ا[ خف شلااوباو نامل بزب منسي عونا قي لع دكادلا ا ذاب ركطرشلا | "لمجان ريا دب ايم كت لبالار اشو رث دي دود "وبيج ثراص مدار املا

 هناداور وملعتاعت ها اور ا امزرب ىش) نع ارهالك كيوم !باشك
 راق جرس كربلا شل ايدل ١
 ا مدوجاو رع ان ايل متعاو جو نالذدازولاق ١
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كرجسوب يذانوركرل )واى ' لعن اعل ملا ولخ اان د رجم
 حشد 

 لاو افكاينرل ناله الك اننا 0 'لاؤورملا دل يرداالدو تزيل

2 
 اكن هون بارد يراخكلا كيور ظئلو المال ةلعدرف لعنه الش

 لازم زلب من عل امنت ينير مكر ورثولا عولفت
 عئوو لتس معب ءالكو عون اودي اول نر لو ميل جلا انئوكر بوحووب
 ٍ د ةوكل نو عشملا ١ ىرنلاه صر اعد امد طروراكو بجاحلا نيو ةيرمالا مالكي

 كر وشما هيحلت ىف موهزلا طفأنفل طنخ سلع كهتو يالا تافاذد ا
 ”,ظنيلف باونملا ءهدهلعل ومي و د وب الللصم داحوو ثونلأ

 كاطع نعد ع علبحيا !نب بح نع عانت نعزنو لاف
 فاس وشرف ييبركس ثبرحوعو يعخلكل امةرهزل الاقارب
 ْ نط اناوجو اذ ادعم هرارمور كلا انكر نيحا خا ورتلب لاو ىئطقرارلاو
 ْ دعزمالاقلطادثو هدعدعرتو سل دمو قسعش ب امحاون اودمرلعو

 '"ئوومل اوكزروحلا نبو حالّصلا نبو -قفترمل اور وحاكوعضلا فيرا دع
 هحباتلب |بالبجحاود غب درطننرل نكل رار رتسمو هج كحول أخو عرمطو
 نمؤبعشض برغل راح عموم ئلاقو يبنلا وبل روب اجوصو ردع عسا
 ونحا قبو طولو قيبعنص باشبحإ اوب !ممكرلحا عوض لاكد مك لرط عبس
 لكلاو قمار اجاهيبو ىرحاو ىمحب نب حاصواتنم يرخحاو ل رشم اهن
 نم اركدم طك يرحم هدروا بيبرلع شبرحوحا عطوم جلاد الملا

 جدوؤعصركتو ةرحومو تودو عجب ا تبائجيرا
 نهب نبميالثالثن نهملحنبب اونهرعا ىثالثو فءالئو ثالث
 : تست بحالوزكللاو ثدحل اعبي ؤلخملا علقو اطالب اهاضلءبل بج يا
 امان نمزج الن نع كش الئ و نعتيتن ومللاز زخالتو

 ردول لع ثاوول يامول او حمرز لل نيعالث عت تيىال يلاَوش الثلا
 وهل رلاو اضرل دشن عزركي ثاارل ول لطم ذاوش هرث ولاهي صبخ
 خمار الد دل ىث قلاب ازكو دمج هيشلالب اماعّوقخسب الى ارمعالم
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 5 ل ال وث الو ٠١ و١ دما مد يدان يغ لع ثيلحا داناممحت)

 ةمللاماو 0/36 قلانلا بصمت تؤيقواذل هع .اطالنكك, وسلا

 ةكفوملاةاسشملا 00 اكسال كيما
 ايمتزهد دع كلا ماو نوكست> : هد: نغ مدحه ووري ادعس اخو

 سارق ن كمن ابرد اعزبتا نهال ما حبت نعل ىردا الاطوال م ١اكسْن أ

 تاكمن 0 'ىلل الالي اور ىراوتسنن ]ا تادرحو رع سا ليلرب

 0 لد نيوف كرمو هكر المومن ائرعرجلا عت 6 و/لسار

 ا ا حا < دان د دا دا

 02 ا ا

 1 جوج ا
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 راقلانادالب نا
 ٠

 ندع ص ب دمج ممم "+ ا وم مو

 0 وال ةرانكامتانرل عزت رلاقإ زوال 3 يقعلاأ

 ايش ذب بجلوا وو ل سل ركل لكنا لكل 5 اور 00
 :لئلالمملاذع هلعطللس ل١5 كلل ان ذذ اوبحاره اضطر د[, شم نوومجب الهلا

 سلو ممل ايي و نا مرلا نوكسسو اف زمول اوسلب ل بعامسالا ةعامجماباو ةرحالا يف

 س ات: نع ديكر اث يركاسمع نبال يعامسا هيسادل رحاب لربما! نيعلا
 1 | امنه
 اهانيور سانلارجشس 0 دالتشد ل

 وضحا ذل ةزلا لاو كن كن اجوءععرمو تول كنز يورو نبا نسب نيني دود يبت اننب
 رجح اهب عارسإلابوم الإ دربال ل يلصلا هد ايزل ادون اابرصخا دانا
 هركأل زامل لع ةالَصل نا هينورهظ ملا لاف دع مانا: رهاراظتن ا جست
 صرالا لاه درب ركشي اقلب البا الاب ابلالا فن قد عوركلاد اكوالاف

 و 0 شوا انسداد جالويوملا ظ

 اعارمربلع هرانتلعاملع نام موزملا انعام ا دحاو نوقف
 اندر نب وحرحل ميك رمش تسع رحلا | زو اًموعج ابفلإو
 رش الثؤالاودح الا لان ين 15 الالب اهفنشالاهرلصو موب لا ةيواعم نا
 نلوسر لعانردع ,ن اللا فهاواذاجنحالا ن0 > يقتل ذ قرمنت ١ الانا ل جر لاغت كئااوزلو جنوكلبم ج جارح ارحار رجتنو كا جاءاسن البذر اًيملازعلابد د ابد
 ”كالتملا يشد هركزذ ديد دل امرك يلعابنرح سنو ريلع هللا لص دلل
 . اة اف جو ىاعت هللا مدني امل نع تو حالا
 يانا هكر ادبعتب ريعسزع بهو وب ارز نم نموضوز صنم هرم ىسبلو
 'هرل ةرشد ل وهج ربعشسو» + ىو لح مبا نعل نيرعع نبدرحكنم
 00 دع رع نرحل زجر ادعطملا حان ناجحا

 3 وعسل فر املو يت د! ؤ شح اهلا رلمبل العا نموت رابع .ريعس ل ل ىج جول ا زوون مدس ءاور رلعيذ١ جير
 20 تل لمع

 اىهترعرلاوذ راق دامو عب ايار 5 0
 م يلازم ربا يطل لاق ملل او يطل نعرلاب ىدجبا يرررتلا
 اًهدر قتالية ةيرعاظاناعدر الو نعل ١و2 داسولال

 نهيب ةيعسم راو راسو

١ 

 ىلزذ 0 ١



 ٠ يرولاربخةرمسزمئاكرت :1:4 .٠ نمزلا ولم اميلَعرِص "
 . بملاو تيبطلا دري الانا . ٠ ىبللاو ويح اياضيبارغلاو

 بيرلو امباع ل امش هنذ هر هياطنقل ثبوت رخل يدش نبششسالا يف تن
 لولعم سخبرشر 9 نيرا ورك سي شبوحا ره 4 اًهدااوعنازلا فو

 هلل لاريعدب اور منا الا ربت امن ال اطيؤحلالو رلعركداو يره رتلا أهاور
 كلل مندل ني هاذا شب ١ 2 نبل اة وربع نب نعرمب | لع بهيج ب سس نب ١
 ماجر اصل اطرشإع
 ] تلاد انغلاو قالطلا اختل | :غ نول يل وجلال ثالث
 مجوزنو ولطن من با اهبدروهشل اوه ل عورجت نب لاذ ؛لمحرلارل سد هيا 5

 تاق كر اصئالادببع بخل اضد نع بطرس عود رن راش الز اعؤللعاوا جوزوأ 01

 ةىونالعدر هبتدوكتيلا . الاجر رل اج بت طببو ذا عيمل نب ريش يمن
 1 ناي نعرج ثالثدا اوبخاى فورعن 'البات ط ملا دارب تي ازذل العهر

 'اراسالا) اجار علوربل' ف اصملا قزح لذ انمالا,لاضح ثالث رضا ة:نالش
 14 رصلابر رثباهرمب امنا ملحد نا سانا نيدحال )جال ةركتل ا
 امس ةارماالوياذحر عمال يلع رحالزجلال هرتز ءاذوه يزلا
 0 ا ةنيالريعىزاارمب هدررول ةررلملا ناب بوصش امد موت
 اًعرلانإ 2 اًمالاصيص 3# ةوع ةوعرد باور ىف ملى >ائعرلان همم

 دكان هيد اهنر نال نيا ”توئقل اونا قوم ا طرلب يق اب نادل بربك
 جلف اغراب هين صح يال خد افشل نمر ور اال اذكرو

 افشالو زن ايطيكرتو زل اماومث .روعاشلاربرماانبكال مز ا نييظحىا
 نا مثذ ايطومخلا كيخ عالطالارهر نرله لعدد ادا ناو كسلا 2 سلاسل هازال :ك,+ذ ل موف اعاذطع حفرلاب
 الو كيبلالط د نيروش ماين | اراوتخ الخ دركف مندا اىينر رت علط !يازعذ

 ضرع ةركذلاوذر 2 وو اس م
 اهتم الذ الثسلا وزان افك ىيعلاطرفذ 0 0 ١

 ١م

 ىو ٠ ولأ

 فمصؤوخ يزل نذ الاول ائلل تئاكاك ل وبلا رساح ىاارث
 عاش ادرس وهج ياتو انممو لس غلا نشا 0 د6 5 5

 ةراماقلاب رفد هوو خرلا راما ذو د ا

 لس ملعها (مةئسسلا ىف وم تان رد نع ارهالكم ا[ عج يصح
 ل 00 يطول سنو الثخا عمال حام نب اطب ادلع ماورد
 رش وبل ظتنيب تول[ ول عادلا بعلا توب باجل ثلا
 نم كيلا ىسسو دزلولا قلاب 000- ودود ل صاهب
 ركنا اون نرحو كيفة 0 داؤياإإب 9 ميسا

 "ادم دس 2 تحس سما



 1 مالكه مل ا ىقربح جبوود
 دهس ومو هول سوماجن جه و ميسلاوعالاقر رمح السوم هنعمل ات
 تباوسح ا نعانيداوه دجرح مهرتطعدوةبسم ةبحترل دع يملبدلا هاورويئينا

 هيّلص 0 مط باح نعش مدا ةاطه لب كاش - وكرم 7

 ح باسح لكل ذ ارو امث هر وع يراود بوطوددكب كي
 #واوشنت عراف ماجا وصلا كعقواذا مدام نرطنب الك زل
 وا خومسشم وجا وريم اهلا ,طفاوبخو وكذ ىلو الان لكرطيدرمل مذاب هرمع

 6 ءامضف واقلطس اةنب الاه ةمدغمسو [يقلا مَع ذ نسف (قللاد لوم

 ِكائريلع اهمفالو مّسوصاطيبرل لؤن ام لالحافا ار اهي مان نمت مالثحالاو
 ةدرلم كلكوي علا نبلاقرمبا اصل األ مالا ميد بؤاًرعل 'طئاخملا
 بوح جا لااود اسطانلا فرب مح اراحإاو رات ايقضر اغلا. راق بص
 ثرانادسكف اصح ردسوال اجرو يِظفعنبرح ثببارن اومباجار لنا

 يبسملاو العد ارقيفحرطاونمل جا ىمارتتو دلوانا ةر :'ودلفعل لعلم
 ذي وريلعمللا ٍلصْوطسصلام موشن! تثدرح مد انسابركزذ كابملا نبا

 ناذعلت اانا رف وو منوم هلا يلد بلاطو اير غع#
 ادعو مباكلل مَ ريبإشو يلع متل ري هلله وسر صخر
 د ملل اًميعنمو 00 ف ع كر
 اهضكر الريع! نع -قمعرملا نكد ترطنخ مسج لصطل [كيوسو
 دنعارر عزاول 2 ام ما ايلا ومع لانا هللا 7100 بشوت ررحا نعور ب عسمل عمجاوعو كلوب ١ ثاو لوم زوما سرا ربعا طف يادازيلا يم درواوزسرم طعن عز, لسا ندير نينا بهي اظ ذكروا زعش تدوس وادا
 1 هارطار ذا ءيرتال و عباس دابال ١ 1 2ىورعص ودباىطلارئعن ايودنغو لولعم دلت ازعل

 مضر 0 و صومود ا نورحا يعدو 1 هرم د ال
 0 اًردالأمئرب رش هرب اعنرلكرت داص#برنل 2 دااول انف السيو 1 59 رمز درب ريش امصوارمر 1 هكلا
 ًاملاؤلاق ل ينل اكضامالا جنب ةجذب قل شيف ايراد يدر احريماون
 فر انيريز نع: اهل هج دواز امد سشبوياارم

 ا سؤلمسل ظ

 بدالازر



 د خس د سس بس يس ع

 باطلا الع كثيره اول زايمداشلازخا هبوزرومتا مذ ائبسو حولوملا ب ذال 2
 7 0-ك / ١ ميناوتبشلا لاق هشع لامن هلل ايطر رد نرحب نعد بانل عالما 0

 11 رج كمل ز ]سور ىلعوب لفل بح وب الإ ذ ءويشكى نب يدي دع ”وزتتسل ت”يبرحلا١ 0
 00 رعب يزوج لإ 7

 اق ثار رو كاونبل ربلاءام هيا دام اة بع سرح از وجب ال ىا ىعشمب الت
 0-5 0و اهطحالا رحاوز الدالي حلا
 0 محو لعرب ٠ ريع اوم ا 1

 ظ دو ذ اك زكا ضالببال ل١ نط اهتم ريو اح ابصم اهمزنحاب ئمالاهيصا ٠ ةوزجحز طا نم عش لذ نامضالا اهرفرتد ااه روع عسا ب انما يرون لارا يعمر انلاومعبب ل حْوُجعُف اشلا بع رمفاسحالاب و كلموأب طامو منو رجد الديعر نمي شالالعأ سويف تا تبائلاوهو املا ىادن ايلا يالا دو مهلليناو جاما 1
 نم عدسملاو بط انصر طاول ايبا د ىلا بصل اقوعمج ظ

 210111011001 هلام طقا ع خوإف ول اهب عطلت
 ظ م هردسو نع يوافن هلذايصر ”قارعل ظن آن !لاتةرنره ١
 10 كولا وب موح كراج اجلا ءامل ابا ررضٌح ]جملا او ىلا وارطلحالا .عردل الة رلمتلا يل ئافنلا ماللارب رشنوملاو! يو سبملا ليش ْ
 لئاعورد ا نيالتسلا ملص ءابطلايوذونعيا عى سحلا مولا
 در امم ني روحا نير نع ودام 2 اندر ان نكح ئئادئارنع
 نع بعو نب بهو (يرالجأ يبا نعت ا ييزلا رعب رحت ع وفاشلا
 00011010 نيزمولاربما لع عربي ابا نعى داكلا درك نا
 شي بلاك ائربربرلاوهجئاشلاو بازأ ب عَوَو .ولمومالطاب يزوج كلا
 رود لحام ء, عبو صان امل كلذال ت ثوكرحبال موتر تدرج ا
 نان عدد و3 فان وهو رطل ئفدرط مورو رش ابا طلؤملا د بعلب مليا
 نب اهللاربع نع <داابقلا ينباع نجا ةارولا ثودحي د يكرع# ومع
 برحيل بسب بيعش نع وب انملا بويا ثنءيبجنرع كر اوما ب اصولا رم

 رلاصزؤلول) ارغب نع عش ات رع ل |وعدنب للامن ظ
 ىز اوهالا روخزع جطاملالا دعب يللا ب ةنكوف ريبج ط مرح اوب رب املا مك

 ثلا ناميلس عوز نب د اع ارع بوح ب زيبا عر وحل ند ايان لمع
 0 4 ١نع "يبخل رجول اربع يروسنمزع يعطل وع

 .تايلحلا ووك او اعوطمو ملام ئيلوملا هد هدروإاهنعيب هذ هناي“ ١ تف

 - هج حس 2 م هد تح 1 2 ص جس حصوات هن دم كح
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 سمسا رب سس سل سس



 ١ نجباوغلاف ةيلااودا ب اسوم جد للملا نولحرب ال وهن رلامزلقو [| !

 يطوم اططاس ايان ةعدضب 10 ْ طا

» 

 ١ بود ارا بازل 0 3 1

 ميار ذيوسعزع ةرروب نينا ينحت دوك ابرك نب لين ع يردالا || '
 نع قكانلا قب قيرصلا يف !ئعلدوطل اديمحن داع كربلا ١ 0

 ةشوفنمثوهو زر لس وه دارحؤل ملال اث مدعي امن هنن ا ىطر “< يررشملا
 ا بكن برّيكو نو دوا داوب اول يور كر بلى سيعو الاجر

 00 | فرطلا هزه خومجت قل ىنعا لاقّرمش

 وسال لسللا بل يحكتل يار الإبر ككل وأ 6
 مجولاي الفشل اوؤر ملا ثالازاحالا يذ ةرضاقل الا ازظنإاو

 - ايوب و بايشلا نيرضخملا وسلب ئامسللان اكو اطسلالا و
 لع ىفمجحئور ناسللا لاك تتح رعبا ة و قربا

 ماكان يوكن ضربب نعافرم العنب ؛نيسحلاع مدعو اهئ هللا مير كفاقرلا
 هجر ىادل ًنلاس حازم ناكودد رم نعدشب  ىاجعلاو وماما ثلخدلاب

 ١ انئعتذ ا 0
  0رشا 00 ,رااذحضورصيبو :ثاو

 ضائيا كح هر د هلل الا ٠ ”بمارلا قوش د اوشمو ١
 ٠ هل مايو يا رااح, | ٠ فاشل شرح قاملطدو ٠

 ةاهيعسوارفلا قطا و انلا يَ اول نسم زود
 | ىبا نيسفانعد يزاوبشلا نير اع :_ مرتع د سن 1
 امو ب ا م
 يبا ئعاردرب ي 1 نمو اول ل الصوف !ئعىسبع نب ليعامس' نب ل رعامسا
 مهنووحا هلثوو موه همم الشارب اداثربرب

 سليل اذ مماثل سام سو ب اسعر لب ةدبلا دول طرب دولا
 ميلعيشلا هب ايشالاول ىيبل ه هرقل ملا لعن دب د ايش ىلإ

 جولزلعرل ةررثال يحب ثان هرينو: سماع بصينمل لجرواهزبع وع
 ملل يرش قدور ورا اجدها رو نقتل اهسسولتو جلا
 راح تنوترشمساا يذلا هونعو امم دا هل لؤنرمل يأ لو بما انتل
 رلاويبعل ةيوشنالان منيب عود )بص عمل ةرراثال شدو ل |«, |بارشلا

 3 دج بو هوو دع ل -ج -

 اوبا اب ابلاي قد ئلبدلالاق هنعواعن هذا صر يرو ا ويعس ىف 1

 . دهرا .يلاو ١
 : 1 نيبو 4

0-0 



 اياراشاب اسرار ليوسلا رخل لاو اينرل ارشلل اطصملاوه و
 ى هللاىلاى هرعت نمناكلاملا خارتد لالا خس درمسو جمالا ةاحنو ع -ذانحلا ْق

 الا هاورو نيب صحْم اوم نع ناوئلا - كمشلاوبصخلو || .
 1 رمى مل نال هوب ) نع ْ

 مالا يار موعرنو هيف لاهطشناو الع موفا داو اى دل مستو 1 فيراموخد مابك ذا اعإ لل م السإل !اندكبحا 1 يعصي قروش
 ومالاو ممايتب كيب لورح | زنا ممل عينص_هاظفو بئلو !ذكينتو ا مناثم
 امذسانل العر عوعبلا نم ثالث و «ؤهضيبلا رجع ربع منتقلل رك الع
 كيلعإال انك بليس ذودو كرشت نمكيلع خا موسانلا نمت ويا
 00 اللا ررعنب ىوم نك هرطموإ /ثيب رمز ب هاكر طا
 اهون اجر ويعلار ارلاوبع نب نامثعاب زلط ل كد كامقبا

 وهيك دوا [ يمر لفمملا جعل ملأ رد اجلا مسن زجل وك مخل و91
 3 ير لاق زق نرطماوبأ تاق اهريخوا نيد انجاب نويششسا
 بو اربطلا ثيل دلع رمال نب ايشبع اناكد هرج احاوباوزمس يسوم
 ! 0 امك وعدو ل هن تسو

 دو ونعو اخذ هلل اجر ربلولانب و نب امودرمجوأ |
 يا 0 ارا 8

 30 , عملو هنسديلع |دوقوسدع لات هلل[ ضر

 3 يا املا ب اوخا علا ا العاجل مولتن
 2 0 ءانب باوحا نمكولملا لج ايما اوفر دارا
 وكب ناو يول ب اسمو: نوهشلا زمل) عاطاالا ئلغويْحَت تارلاا

 0 الا باح اذ نوكيا! ذوو درككلاواركت ف ورعللا ظ
 نع ماه نمو هونقمو هوااوأا نك هبة شااو اورعئورعمب وهل '

 هومفموهوذاذ هولعت نو رصم نع ابيه وزع 0 0
 ١ ٠١م

 ٠  000 4تاحونعمم زغرتوت 0

 ريعبلا ىو اهل بعل ؛ يان اًمانانر طعم يمس
210 0 0 : ١ 

 “ل اوك هدو 3 هشلابرهعبلا ل * ىد ينل تعتوع 0 د ا
٠ 6 

 ها و دعيظبع نب ريعوع .داثنلا قركاشع ل 8
 لكون يخبل نمقدعتص 1 . | 0 اككمن 0 3 ١

 , 0 ل٠“ ىلاب اجرلاو ييطوم موبوفذ ” ئبس ورشا ربل اذرشت انجزلا
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 ولا نها ملا حولصدامهوا|مق قيعنصوعو هلم اًبلاهللاربعنب ب
 ٌ روس بع اشمألا نْمْؤْحلا
 كسلا ب ذوملاناذاهاذا ذالاد ليل د ضار ف اوصال هز
 مب ةيبلتلا ثوبتعلا عن ةرورائكال نثق لاَحى أهلنا ) ببس دويبكتلا ٍِ
 تاج اهلا نبارول ا قحو ازهد كسل ميلا كسل وعن يآ كسلا
 | لافيررمسلا ومع نب :ذيو اع هيذو ارو امك ه هللا يضر وب اجنعاضالكرذ

 ص لمقر ارل اوؤعرزاوب الاف نرش د اواؤعضل اد
 ثب الار حشنمو بز نال يحسب رسل تدع لا ا حيادبق برد
 ©نيبعاص بيوع سجبرحر نق ملاعذ :هتلاهصي و
 كنسنعبانبزا نيبع انرنحالا قه دان يار انلا َسنعال نبعأ عش درك
 تييطلااقدتد همم د 9 ::[بدعو داهم و دتل ليسو كسب كيو

 هدابقل هللاشلا العن لو غل مسلط ممر حايل ربان ولالا نعذيانك
 نيبرمم نسر بسلا دكلصخ ماع هر روايفمربع ا هدا رص السلا

 ميتا ووكلدر انك عم هرجع يع نابل وونفنلا جم ةرصا نبع
 1 خم اوم الل هذ امعوب قوسيدهن ١ طوس قول سياف الدم

 ا 1 هكز عر شار نب رع ن ع ئرسرالا رعد هج 2
 ريم وهسه رنعيزأمن هل اير : ةردوه يح ! نع انة 1

 ئيدزلا هدرو
 0 احاول يع مب اخ 0 3 ا داش ' نمشالا 9 ١و أن ذل ادار اشكل مل اظاكيمطجن ار ببتتلا ياش لشابة
 هافر

 و0 هل لاقل صلب طعجل دعوا هللا واكد روش

 مِبَلْعمُو صاع يذلا ءهعلا غن يار دنع عرس 0 ١ لو لاو نمدتصرشابو: ىركطب وا يساب نااار عغأ ياي لع
 ١ را >ليتكااوط عاام افون مدس 0 ل ليطكملد الصحن
 11 ا هناوبع عرحال 18 يدرلا هانلارسل بصاغومت وح غاب د وهن ال او( دو مب اكن ضحادن ا الاكالا لو ناب جو ملعب متت دعب وت لاذ ارح ارح عابر بحرومل لومكلا

 دلال عو# العا هرج! ود ملول صلا يارزيمو مالس ك١ اًريجا ٠
 585 يف اعذ ماكر لو صيط لح ذع مربع ةرجا با فو 0

 " .لييشاذإو 120 ا ا ا

 ا ماك فلاصخلا : صرحا ئييلصلا 4 قوس كلو بهو



 وشك د اجا كه رعم” أش نم همز مجول بيئي مصوشت الو سند || ١ لئاعتيال وخالد بولا دايم طاوعذاياذا شل وزان قش | منخل ننال شكو دكا ضر كارعر ابحالا ءرابإلا يناشل اهمر ذحلانيعتتب مناط ع اياططجد |
 دن دوعلا مسامع نب زال ارلاو فونملا عمجحش حمر يفز ابحالا نم ٠ ظ

 , قيقونلاو يورو فون بجد ووصف ْدْيَو ردى رثولال ار كشوربسلل نول ا فن |ماهَلو د دابعل اور انف !اًجرل اور ارطنص وولف ايفا ذر ارطس يقف 1
 دوما نعم“ اموةربثككب داق ريالا دجفعم ليتر رورو رجلا بح 1
 يرانعلا جبر حم نالعلمس يور ناؤئرت لكرمالاو ع وملا رخال 9 اورج الرز اجا يع هر اضتتا عال ةردرعي !نع 01 أ

 اصدار رتل موا لاخلا 0
 خه يي ل مو لا هرج ملعب داود تسأل ةاًرسجلا 0 ظ 00 يح ابا حروز راش ىإ طعاطجر وةمايزلا موب صحا ١

 1 عما جسر تلا ضي داحالا ْ
 د اًمعلاج اج ,نطدورهظمل املا ةةمانتلا م ىد ىسرعلا تنعش «نناأ |
 نلبامردطبوركت و الإ هلق اموهطواه نئئسدلطب وهرهطظ هريعورسلالا نب لاك . 1

 دبع نبوة سدت تواطجلا ترانا مام نثاميالا نم. ْ ظ ظ هينزنوططملا# ودام هرهيظو اه مشقت دطدورتو الث هر هلفوا هويستل ظ

 همت باذاكلا ععزسرملا ين ناامررفب د بلاطمابلا مز اكن العيش ا مولعلاو فر املا ميلزانم نيابي و تملادماهفالاو ميارم يمل |

 ظ
 ظ

 ا ف .اذلا جاحي دنأعب ورحل

 (فوطملا سبب مط عم اول وصعم زلم لو رم موسم ريق تارا
 هاوس هزايلشماور ارؤل ايل الجطم حمال اريك دلل هنن امنرطفلا
 الب نانا ربىط نهال اح هلم اوال كمسالل تاه ]انش 0

 يلبصو نمل رع يدان محرلاو هيفي صاؤتسج اهلا اي نارشلا اوف
 طماعتلاومحاوللابرماواينرلا يال( ذ اهماطعاىناعن هذ 1 0

 ذاك ساو ناوي مسِلُع دود ىف ! نوال كركلبز اف هما ذ شم ضامم

 0 هذا ملغ غج ةظفحتومالا يدان زذامالاو ناوهشلأ
 الملا هر وج صاصانخا نع در ابهر سرعلا تيرم ئلازاف

 لمعبالو هيلع امش اجيت ا
 نذاولا الشارد عمي ل نأ ه فاهمه طمرعاواه عبط عا نا

 مرتي اشو م راسو مل, لسسوملا ناز ع كاع قيعت اولان اطلسلا لع ا.

 يا 1 رم لاءلواجاماكت جرا ةثالثلا صحو ءررل مل اعرشاناهل |

 لطاو جيراق١ئبو هو ةماغ ولالا نيدو هنن وضخ در نينودلب /
 عبس 0 يس ل هس

7 
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 ,ميداطلا

 نسل." ١ يه



 سوو للا

 لبطورت ١ ذيع مكرا زن و وعن 1 اذ نيد اس وس !ىدلر انلا عسا :

 : هل اماوذب دوبعل اج عيظوب ىف اومن ودرلا ق حدا منظاودو أ
 اقااهتاحمإف مق عنبب تان اما مرطارعاو اوهاو امد ثاف ىيانلا |

 ا | وال اعين دو تقال ل بئارو جول وصار مول اظلا بناحولرعلا |
 ا درك طعا نارعلان و مر ويعمم رسو دأ || جونحاو ا

 ةيعولاودصولا ن ماما فعلا بالو طعنت عامر كاتم

 جهر 1س ىو تلا يواتلالاك ظدنسلا|

 ظ 6 دنا مدت رجسبلا يدوب نادل ياا الا برد يزل اقلاع هادا || 66 يل ٌِق :

 ومال الر ه”ركالثل ا هزع ب انادي ةلنغملاو طهرت امنا :

 م مورمزولا حبسناو مم اك اصنائعار نمش برو ىبعلا نيب ةلبصو نارقلاو هتيبج

 1 نايم هذ مف اال|نيرمالا لعشبب ماقلا ور انس عفر او
 اوملاوعتلب الوهم ١ نغاودصرع ايو مم مانعيو د ابعلا حان

 اناا جاحاو ياو البز :دانلا ىنعطع اكو انعم هظإما ىبسر لاكن ظ

 الوداع تلفن اك تارغش ا ناوركزا اب امدرد اواكصشا امثال ةئامال
 ظ تاس ن ادار !هنالوطغ خلنا قليلا ف وق مجو خا اكندل هسا فارع

 (ىنن ووو

 ته قي هميم اذغردباعي داب ررشلا وش ظ نال !كافو

 هومر ردن ني رور داون ف يطا سل مالا ةنامالا
 | شوو يوحبلا ابا دلغم ١ رو هنعيباعت هللائدرن وعسل جلا ربع ع

 ظ ادق اغلا مشوناموالانلئرا ٠ تر 000 0 هلت
 1 وماعند يوغا عاب ار ا
 ٠ ذا وجع هزجس دبل يللا بحليب ارنا ضيرشكيزلا ظ اجلا جدنا الواط وكل هلل ١ ليبس و ده ايما ودا 1

 1 مابللد ايزلا نعم ذافعرم -وزتالا ىأق از حلاودود ىزلا

 ظ
 0 ىشللايةزولرلا ب .لملل ةوومشلا عمش دنال ال ىاؤملا# اًهيمصاو ااا يقم اال«: ا دنائسالا حركت
 : فر راس بكت نيباعالعا 3( اعلا يل ةكيلمل لزم
 ةزباطبد دنع دوام رخا كبارا ا مدعيا هللا يراد

 دشن مال اعإ نلف دتن العّرح الوم
 ا 07



 لبي يسن ميواعزفارنلإ ضنا عادا 27
 ثم - مالك انهي إبلا ,لفعت ممول !مظيجنورملاعلا ه دابا ين يالا

 ل ا نكص حالا يفد داههجلا ف ا

 نيس اقو مارش ل علافو ْ

 بدور 4! يطتسلالمراارتثل شب بشك عيكس نابت : 9
 0 رج ولائي انوراخالاو نول الا .طبجب رم

 | مايعزموتل يام ا ضاحيسح  لبضلاو هي دوحأ ام ورلع ع دردو ريالا ْ
 ا ب ماقها ريل اوم قو هللا لحدا قلاو اراد نت يادبع 1

 ل يدركوا رهاو) ن هوس اردب مواًيوخِة عب لج رووح نع رحدحا لزشب
 خلاد داولصلابا ئدانب دحر وى البجا صصخخو نونماراكب مو

 مد اعس هلذإ ومجال دن ١ذاب ابلاطما ب ذئراكر ىام +يارلبلد
 ىعر ب اطخلنب در عزب نع بدالا يكن مجايندلاى اوجاريلع ا طليال الد!

 هيد هنهلاول هتناومر ئوانلإر من لاف بدرع صن افواما عيل اهتم ْ
 © هوم ايويشاد ره لاقربعتب ن امثعن لي عملا اون
 ١ فوط رطل يا عاانلا ورلوعسال ةعاينلا مونااسلا ن ابك كا عوشالل |
 رحيما نال مك زم ايغلاءوب سائلا رنج نيحنوعزعيالو

 ولضنإخزلرلو مود ردك يداث لجرو ءرتعامو قلن اللا هجر بلطم ظ
 0 رة ماريول كولممو دع يوهللا دوب

 اب لع ف اشم لكيت دود اح 2 ءرتبس حو للا وج وح مالا

 ران اكمالا بحت . وئاسإو ن احا ىل ن طش نمو يفخلا ١
 2 20010 هئاابيعر ف باطل نع كب نوع
 مدكوواملب ذنغل 0

 مدا لظو البدل جزع ياور و وشرع ياا ل لى وشم
 الو اي ا اىثبحد سم هذان العر جون ثتبححجر انّه ايوا موب .

 وسنه جينج يل كو : ١ كعموهرو هللا دمج
 | نمت و حا درطل ال ىلاعن هنا ايش رمان ذولا كرت يااهك ف انزل 1

 دوك لانا م انا ارث نال الل تسال د ثا خو
 بامانة ربغوا د احوال اج امن احاول متبل كرا رىذ مي

 00 1 اياثانم اما اع
 الالطال ءيبوقوملا نتمإبقلا تسول ادعي يات علال نخحلتا|

 لخبر دف ايرفالدشلب 1 ف انيتنمس نا طبعا ديد ةماعوسو
 دالوأك انعمو نضداهدالو اىنجا ا اغضاساثبا اعيلعكرنواصعيز أ
 : كنت ل صك

000022 : 

1 

 هارما
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 5-5 . معمم - د. يح دع دع حو

. 

 ١ : ع

 |١ ياجب اتباع من جور نئثال تل انكوحالا مما فاك لفاكالوت ثاميزلاهلماهرلو |
 78 وحن: اول سوو اناكياعف هللا اواو اةدويدحم/ مقار مافكا |

 3 امض اكو انته موطأ [ماملع ثاسسا يا

 دارا لسلاو دنا ل باس مل عدوا ما ابئلازسح دامس هتئننن |
 ميعطاف مراح ارت 41 ذاواؤ اقف اعماجلا كام الرهقف اراب امانه اه
 رثباعو ٍهاّصق اقلطملالارغا درساوصورصتن زك عل ج وذ ”ذع ءالذ١ محول |

 هيفا الص لصؤلو ازاعمدو نركوحا لورطلال هللا مجول ا ىلعا ١
 ظ * يو زوو و رص نايملااوانرلا ورم انيالا مج عض عبلة وبل ملدا ١
 ش دير كاف ا هييسأدا ميلعوطيب روما ورمز شو ١

 اند 5م وظنحي 0
 اود! اررصلا معز نم تالا انامل جف اكتبي يب وازاله مريس

 دوش ا نع نراكرف تيعرتلاؤ بت اهيعصالاو بزوخلا م نز ف
 00 لاق اغعضلا ىةيعذل 0

 0 داباعرو دفناورظؤحو ى الجو زعمتد' نامضو وش الث
 0 مشى ائيعالاو ٌةالصلا رد اود ىاهلثار جامسه م
 رعي نعرخ الحرام يااج اح جوشو راك العال هللا ا

3 

 6و٠

 ابر مزالملا كارما نمو اهل وحد اننا مهلع هنن ١ موهزت نش الث
 يمول ءاهرحاو ميدل ول تاما دافع وا ااراهسلا ارطاولبللا ءالا
 ةتحوز ىلا رلهائ رقي يزلاوعو دخلي ث ,تولاو لماغتالا قوانعلا
 ,الؤهتو ملجاغيالداب ارنا ياثبخل اطبا ب دراقالا لم رقم نسوا
 ١ اكسل 000 رفا لضم ارح تاور اكو لمت لإ اول حسا نا يش الخلا

 و اذار انلابريحطتل اليك اهلوحد نم اكسر دارملاف ١
 | ةيغيعلالاقامعي انهما (ينر ب اطنفل ثيوع د نع مخ اهولخد اه
 م تمار ملاح الدو مسيرل واردينو
 | دوا محتضرم ا اطيم 0 لمار شيعة حرك وعم يا هلل لهاا رك شالت
 ١ ١ موه ءالبسو ئواضيبلا وول > بسلا تابئموعش نيالا و اصماَسل اك ايل
 ث ايدل بحاسص نوم انصر ينجم انفو كدئالأ فلات لعيون هاذ ينير يدوس
 1 مارح رد نيل هرظ محاصا نيالورم را اقم هل زئباشرلا اهطلاو
 | | ىموالبال هنا لع ئماض 3 ١رزكءالغال ىاهتاالسبسو ابزاع

 ظ 00 م
 دلو جغو ارجل نمءاشامذرب يارتمرب 0 وولد

 اه هدربو النفل لجريف هاف

 - مارب ادهجم ١ حر دهس تصح



4 
 د عج - صحم م هس

 ' ١ الط هدا زعل ابا هيو نال يامالسب هننبب ل خل جوز لش ممن وارجا نم

 هن اطول وتد ودا اب رلعح لج رزلمل ءلطو اذا نادرا ءللنغلا نومام كل

 هليئام امذلم العر محو الَوالاو بطلا لاق اسنن الع اوراس اومب ؛لخدا' *

 كيما مزلو اوضحر يمال حاورفا واول هن از يد 'رعالا نال قت
 قضي وونلا اقلاع ماوه ض عج 0 3# 0
 تافودّيطعلاو زعلزجا اًمومانب هن ار يمل ١١ العم م اكذالا نر سع لان هلا
 رغرلاولن ال بساع طف احنا د .بوحولا تمم اًيبصن جد نما مدع ةيبطلا

 ا نيمار نردلاو ابئرل ار اًصهنم لود نأ اري ملل اريع بحب يا ظ
 0 2 د بجو عطنا وداهجل يد ءليقامأ انتكاتشلافلا يمن" أ

 .مئعزلا هرقار وعم تحراات ةِم مماّصاىل | !نع ؤ
 ذل ذاوبرشيا للا مط امنلا موه باسحمرم ءىتيبل هن الث
 طبارماوموّصلل انركشتلاورطاملا اردع مياّصلا ال الخ بزر شملاوالولكا اما
 2 ابغنب نع بط دال سا ىفشلا طعنا مالك الج وزع هلا ليس
 ظ امعو حاتصلا يل نع ة رشح ب هتاادنع ميت يشمل اقرا فز

 0 امس ص الّتحالا بع اننةلنادحج

 ا الاؤماك اننخا ذأ 0
 يدر  ةويوشلادبا نعاجر اسكان ركأدكمعىبإ اهل اد هر هوس واهل الويعاو

 عود يقاعت هللا

 ْ ير. مار تا روب انيلقالا نباتا حاجا ةنيلل خد يهل نع نزلت

 التسول اد نيوتن وابد تسال

 5 الجور هلال سؤ | اهجاعدضرالاوءامسلا نسب اطلضنلانم
 قرر ريع يف ! نع محى لااووذأ نيبؤلا دال علاه دنا ازكي وكت

 (عن الذ ١غ
 | ةيلاصلا ةارلاةدامتلانف ةو انشلا نمش لاا 0

شاعاهنمانقاملع بود عانت اهارنرشل "نلمح 52 فعلا رئترلا
 ه

 ةقوسبدبت نوخالد كلا 0 الدق اسسبالوان 10 وخلال
 م ايظنالا ل هسيوشل زيوس ياؤجطو نوكل ب اولاو ريدبتالو

 001 000 :ئشم الب بعت الب كب اكماب

 لاوحالاو صاويخالا ف هلانخاب د١5 نلت اهتلاسل اه ةيدلاب ارك 2
 اهلاعاوامئ اذ دكر ذهن تلا يضرروسلا ولا دا ام دئالثد |



 طاف حوحو زيدل ابزاعس اوناسنإل ةبسنل ان دئتص راد بوترلاّيعد .

 ناك ن اق دببانعر عس ندر حشود دول نكح اة ضاقوو ١ وعمسيع ْ

 ظ

| 

0 

 2ئناولاو ع اولاد ن(امواهسنن [ءاهنم ان ملا هنع دبع نراقب !

 | عيشلا عر سن اذطيلا تاَورلا نمفوطقلاووبتبا يطسو ةاذوطق يوك
 ياك ايماب توست بوصوبحب لأ هتك ناو كدابعئاكب
 نكاشلال اخ بيشلاب يلف اول ةلبل افرض نوكتر ادل ادكعطتت

 اون لاقديب نصدر زن عزل هبل دار طوشر حن مظوح
 م كرش دبس بوعد لاك 9 3 0118

 نا ماعتإا باكا رتل اهنا لحي ةةلعأبل نم الث
 ' ١ بطي طوع رن ابد دوه طم العرج >حابملاورسائلا باشا ى١ب امسال 2

 ْ ادع يشمل لاق صوم ينو د اذا ناراس نع
 قبعص حاصلا اولا
 ظ اوعنحان !ىدوشنلا دبل اهدا هتزارن الخلا قشرة
 7 0 رز لاب دا اال

 نس ان لغفإى ى لماعت الو م لت نموت راش
 ظ لس اخ اونارك قال ولاوتضرل امل هللا ليز فارع ب فراغلا
 ظ 2 ملم ن اسف يرى تملا: كره م ولخ .«٠ مربع
 ْ ا وحلا ا 0
 | طرا ا ىرولل زىلنل اهو مشع نوكملاو
 ١ امه امن هللا يدر كلا نب ىشلا ئع 2 "اكو مجولا طسنوقلشلاىذا
 اهوا ةرلا صالون ةمليدلالاقرمدامغل اهلرشلا: 2 2 ا در 1 هول ا( تمليرلا اب املعو اورو
 | وم طووخورل زل اب قر قالك اوف نوكيد ال رحال هانم فاعب ال يذلا نمو جلال للكزم ن كام لعز ومس ئرل يرتد اماما اهلع يرث د عراشلااهلطباذ علا ءاقثال امدالوالغب اا يفرعن تارزخد اهترحاومبائااو
 نك, ,.'نعرس الل نعبر نبع نعوجتر نددلذارببع برج زم بلع "لاو
 وهو ' هلال ندزب نب اعمرت يضبهل !لاقوتع يلا هللا در 'ذلم اما

 كرر ملعلا هالسال الها نسانلا ٌنهكرتنب ال زلت ح اجلا لاععا ثم
 يقنالفلا لاب ياانكوا نكاونب انراعم مر لوقو كيم الع مح اهلاو باسالا
 0 ط1 ان اميسم ططاتسلا اطاقسا ارث ! اود ىمس نرش ءلاو يناثلا قيل ! لوم
 اقرطااهن لهو عوطلانا دور ناب دوللي , طر طلاب عكاطلا“ان
 0 00 دما اا د طاطا

١ 1 0 



 1 الا 3 ,الارك دثز ويب وقل لا لصور ةزوابل عيب ابطا 0

 ظ داثإلا للك االان وكب رفا نوف ديصرالا| امجالا ب ثريخر انالايبس وكيف |
 كرلل ا يضذال كيف ا وماهل اوحاز رينو بلاولكا ن5 بكاو كك الدنا لع | ١
 1اس نب فمع نبوومعر ازبلاو بط مالكا ل ةالسلا اناني نوسثلا لع ْ

 عب بنس زل هللاربع ثبوشكربب يشبمل الا فلا
 الاد 0 الك حرت 0 رو الن طاومرْش الث

 0-0 سدس فش

 ذرب صا ونعر ديت د أمل ف يلف هسمنولب لجو لمصبت وعي هللالا 1 ا
 نهريفر يعاب ار للازحا نم مىني ل جد و متو الثيب اخ 1 قاحإت اًكيبت ةرعللؤه ا 0

 ْ يصر ُدُب جا صملاو هولك ميجن ارداد ةرنمنب اهلا ثالوث ثوب امسلا باوب ارك
 ع براونمد بدرع يزل لاذص فذ! ىد مئسر نع ذات هللا ١

 ١
 هر ٠

 قرض ريناندةرشع عرحألن كا اجلاز مث الث يأئ , عل نت عك الث | ا
 مبامول نار >ارديت ثواب اهيمم قرصان ف ذا رش عرنحال ناكوزانبدم ميس ا
 مل اموشعب قيضك ' 'ء, كاس جالا ع اداذإ ريع امس رسنفة شوا ا
 مالت تاوالؤوشعل اوجارركب انف والاد بق ؟دالاوحار رئدر ( انرلارجاقيذ للا
 ليكو طيس كو داك ول ع جسالا دام نع بطرح الع مدح 1

 ئاوالا

 1 الذي ىانلاو ف املا عموما 10 1

 || طلاف :طقل ادار ارسم اننا شع ملل حر مرضت !نولوطشم 3 اوس لولا ْ
 لير ءاءاو طالع انزدوسْمنرُي معمل لج واسفل نمزل ا ياةدرشمأ|

 0 ازعل حركات اخاف يدرطؤصو نش الثل ادا جرل ا ام ارب دسك ط لخممل
 اب ميلان الزي اطال ا |

 أ | 0 دوج ادعاء لع مخل من || ابدركذز وجد امنع هك وجلب مضارع و الدئالثا|

 اهةءاطلشلا يارد الاوز زذ ىارب صاج م

 | ماكي 11110 يشل هيشاالاعن |
 السي ا ات 1

 نع 0 ا 4 ع ئزصبل اوما يسوم كلنعتسملا 79
 2ب اماوهو عضنرل اليا "درزي افد /اذارم ارم اك بص را اوال ١

 ظ اللا فقرا نو ماعلا اة رص اكل ويقل مع
 اَمسحْحِو نذالا نيعاركزب يلعن اووذرلانماليلت خزي ل اكازعلا هب |.

 تورت هةراساو ىلواتكأ ةمواقرلا) ةوالدل ماهيب عب انركزلا ||

 لب نرذولازل مث واج مدع وبقلاو» ا 3 ظ

 لطب ايمراطغتظإملا اذاؤعمنول الد ارملاوايوحب ىحاؤب اور ىلوبتل
 اوصوتعا 1 ااه كدي ماا بع ا ْ

 ٍٍٍٍِيٍ

 ب عدم حيا ع محع عم

 كنا ل ا

 تلك له ياخ السم ١ 202 ا ا ا

 ضو دي ا ا ا بح ب 22-22 2

 جو



 مبيع همهيهيبيبيببييبنبنبببيبس مرو
 > - اه ع م جموع يا ا

 سس

2 3 
 ١ 0 3 . هنأ هع مدس ا : خو :٠ هوب

 "ا 2 اهم لدا ااهيعشسا 0 5 0 ا أي

 ( لمد نك هدو لا 0س - للا 2 معانا ا هجأ اهله نبش 1 كا نيعمف
 م6 -- دانك ا هل ةللءم 0 ياللا |

 : ثن كام مدعم <"ي

 سس 3 «٠ ٠ 0 2

 هن اجب 0 دي ية

 1 هل اكلار 0

 ردا نيوهجمال راق ناك نعم عاطمزو ايرمل هب !و صوت (َمب
 ص دولا هردسس واش لنا ل القوعلاب ةاقلشنوماقب نإ نذل
 مت اب انكي أ الا هرجس يل ارؤأب أَن م دبزمالل اظيلق هبات قالا

 زو تاب ةاوماو بلا لعب هل ! ارجل 3 دب ملف ريعلارارطمإل
 1 وح حالا زصوزوشنو بدا هكرنو قل ورسوم الو حاساويِلَع
 0 اشم اسالا نا نور اكول عومزم ماساو لنوهتسلا وجل جز

 دا هرمملا ع وشما رنعرت لوس ر تعدو رش نمالا را مم

 وللا ارك 1 ند ىحمل الو وهرك ناز عد طرشلا اعركب اكون
 4 ايزو هلاةو نعؤاش هللا يظر ماما ول نع ىان ههراك

 نس هدالسا حا ىب لاكذ ملصوم وق اوعلا[ئزااريلعم رئاو وش لا رفعوا ظ
 ْ ا م

 تت

 ظ اع 0 0 ران يلو انا ميببع مريع كونا وك ,هرانأ
 جير هكا ظ نيعؤلولل 0



 5 حي لسبم برع صْْل ماو بلكي حوت طممبأب
 1 ع هل :؛الكب هيلع هللا همام !نعىا هللا مد أك ئع

 ْ 0 راونا 0 و بح نبا و اسمع بط ةلذاو مال

 '' م تاون نئلرل اج ةيذلبو هيرعاولو كراع الابو
 0س ٠ ل

 6 وب نابغرب ما ا 00 ا

 00 مح 0
 كاف هلك انا طريه, اد اعط انلشلم ن اًوجا يلدا نار اصمم نب دوا بسن نم
 0 ال ءَرَو امل نيرلاوا بسال يجن مريع ان ناوخاو قبلا

 دسك ١ نال نانو ياخالث قون
 ظ 0 0 ا

 ١١ كلا اقو رن امبيف عفدل ايش هيسابال هد انس ةلجامنب شو كاطلغم | لافامرع راهنت يدر ساكجع نب دع وح اًملَعمبضعد مي ضعل اكاذا نلكأ|
 أ عاوسو دالسا كرز برلسلا ح 2 اعلا نيالا
 | رطب ازاي يحسب اًكلاو لتعرلا نسل داغلا ام 0 ا

 أ 1 م امال "لمان ازاثورلطنب نيحي
 ظ اوثوريلع ِ ةرعدو قطاع بلزب مي اصلا ةوعدو مام زود ياقاطم

 وكب ناو مث الث لببصُتل لعبججب ن ال اخو لاما عصومي هللا امش
 ٍ 0 اردلبموهورلعد ,ولظملا ةوعدؤلالرل 00 لا

 وبئرب زي و صاصاخا ويبلغ مولظلا اعدنامش الم[ مالىئنارب ىلإ
 اوبتما ا رف رد بال
 م د هنولعا ان الأ ةراث نع ةز ان جترصنألل الجو قزعوملاعت
 ميغان ئناوز لا ظل الع ماقال هور اصنن لع وارتسلا باسالا ||
 شن يصار ماظل اهب ىلاعتو زي | تمسشأ لصور نينا هاا

 ا ىب ”داؤئم وزر رك نوشلا لئن ءصالأخالاو ١ ويم ناما ذا

 رن وزنيابلا 0 اعتلال 0
 رع اينرلاذ المطعا وج ورمآلا ذافث واليد سالاو هابل تحول اع '

 ا بوضع اهئ دبا ب ةوير رع هزتمإا ب0 يرتد ظ
 | روز دن هشبل ولت النور دو يقل يسمح |
 : دايرعا ارهناسا ولعب ي ترانس اذهل نم نيام عد اسال الث ١

 55 ادابعل رفع حوت الخ او ةر امإلا دا هين عيلان هك ياتو: باوعلالاك



 ربلع رجب لام ميسا جا لاب 217 اصخيو مئاسلو مث عس

 دعم مع جددت دب دوهعملا ةعاجلا مقل ثيحومرلشيكأ الا

 57 5 0 واانل نيصتعتملا جر اونلك عرب وها اما
 معامجرب اشر القا ب دحو !لابصوا دن رح واطبوخ ماو ئيلئاكملا
 هايم ردا اًيص اع امو مب امدح ملغ نا ا

 1 الدش و ماعالكبلوا رجا وأ تسكب ربعوا' نما ور” عدا

 "ةنيكماطاةكرذو امحوز اههئاع# اوما َرايْصاَع نوم هناك كو افاد ْ

 مردسوإلاراناهناث هركذ الدسم ينعإ امن الذ هءىب كلبخو: "قابلا

 00 دل ايلف نع به كح لرجل 7١ تناسب

 : كانت رلاجر يشيل لاق خم هذلاهرف اوزلع يعاذاد

 ا عاب جرود نادكنا عرابي لج مم )ان الش كلت

 نيزك ف زل ناز الع دولا رب نيدو دايو رايك
 ىءلئدب نيل هر ازا ادرس 0 رذافرزعلاو ا نيذرلكلا
 ف ا كللارم' ننكشو لحد ورانلا بازع رح 0 لئااينرلا

 مئلاألا هللا حو جور نستايبلهناقل رصد زر ابلا يذ يضلإبط ثقل اوكش هللا

 ع كامن ملا ةيئيملالاكهكذ !ىيبعنم را انا دزع ص وحث ورب ىلا

 م تدر الث
 فرط يلج ان نوفر اويالمب ان ]بنا ارصاو 00 ناوي فد اعلا
 7 |١ اا 0 76 مدللاراجرلا يد لع 01 انلألا كاب 0“ 00 . 8 ريع بذر كريرل الإ وفزماظؤاب م يتلا زحل شو نبع هوه عسب يع
 0 م دب سو يللا لص يبس :ء 5 ايرون, فيلا يبل االد هال لفر الحمص م رم اوم بلا نمش حمت زوج ىداب الك الا | | ادطوبا 0 اوجشلل اهطنوعرأ نسي يو نواؤطعبلا نم
 0 2 ساس ا ويل ا دم

 هلم الج هداج دوجو حبل سحلا حج .
 هلا : اميشلاّورعوه يذلا كلا سنو وبنو رب بلل
 تارععر مر كب خيضول بلوم مالكا ١ يلدا يان هيلخلا يشل اوود الهدب امر مر سحياوخ منبج وبس "رولا لي الم الو ةسلكال د دوش كربلا هز ريواةكيالم م نكي مات ال د هر رابح

 سدنلا مشن دوب اك ذ و السلا بدبشنتو ربو عرلا ين عسي ري اعبي
 للولطالالم ملدا بوشر يالي نادل د دب الا ببلد اهطوتسو

 هردؤع كبلوح هنع ملل ماورد نيتك .ةلبزلم دمتم ر(ذر عل ذهن اذا ونيف إ



 يوطللا:وثواد# الةعرشلا »وصولا داوملا ينك هوصو لو غب سو

 م١ هوخاوإس ذل نوت بنحو مالكاو ضاق لاف ب شكا سلع رص دروع
 رهاشت ودل نك عدن اذ ف داكواكا د لكد كك م 0
 تبان اكبلجتياال م ام طرلاو مولا كهنن ذل عندا
 0 نيرا نعت امرحاو مياس عه ولم: موري ١ليص

 | هللاوور سابعاب بابلا يو ىودرطلا ءباثك لاقونعو هن هللا هنو

 جدر ودعوا
 مو دب يرعلاو يا ناركتلا ري كيالملا م/وخت تنال شدت
 ْ :اهل اره ظدداسننلا ايرلشبو بنجللاو نمي احلاو يدع يا ناي ضعؤلاب
 ديذش هريعاتاول اداب ويرشتلو سلا هدكماو امزس وثم د علمالل نماسششللاو
 بوب شيما لاق يطال بصلملا نب ق.دود نع هراسسم ب ازبلالارثحا
 < مث انش مل اح الجقب و مذرعامل م ٠ هللا
 اياوخاننبب لزئلجد ماقد بحال ياذج لهوؤع صبر دهن ممل وسالم
 يال للكمتلايلاع رباب اوئلئال اقلام وكزلاعو د ىلا مسا ورع هنال
 سوك مدرلاعل 'ايروةراملا هاطاخم ار امللاب يال ربا قدر طل عل زن ل جدو
 | لك وربلل يلبس ودفاع باو دل اين هيد 4 افليللابا دككمللعان
 ] 20م فاع دكت اهلل يعينك ذيع اهتلأما مارك باد لمسرا

 دك طرعل والا ذالك خرم مباووماامرزاغل انه ماو عددنا
 يف اكلاو ةر اعلا ى ولع وها مويعب د ولوزشب كر 9 داريلك كيلا ءاوكل مدد
 بطاعرنو) : لعوامل فال: قيرطلالعَ اناث رمش ضرع
 2 9 امثل جعار ملا د زملابب اع نم رجلا ربع نعا
 4 رومهمصؤو اننا كلو ا 5 مقل ا يشم دزالا لزب ةلاثيل البس نينو

 اق رلا5كاعد هالمعا اذ انملا 07 حران يار ا

 حكسي هلعذفب الول مإ )الملا اهل رشم م وارلاك ياراوملا مر زموب ىلا ما ١
 0 1 هداك  ةدادشإ نعمل ناميب :الاب دك
 : والا ئبنع يان نبال نسلم

 ايار صان دست اير ولاء ط ارو 5 اوما

 : 0 ربل دب درب املك يف

 ىف ئد لدا اناس احل جومللل نم ودام مور ومس
 | يمر ا رمل وعو ثور رتبويعو ا, باتل دوش
 | دوي ثاينازلا تامسمول امسموملا جورف نمي اكمل كاريرصلاو ا
 هاجس يسعي لد ا

 جيدارلا



 0 7-1 يا نهعورت حررانل العا
 ريك نبيا ديالا لاقرب ابك ثالثا ت نامهوانول الع ءاغالا لعوننع |
 ديغول الورد حل ادلب امو هعرخ :تالا نجل خلهجوت لادا اسال |
 نن ارا لج اجل العلم هي ناريل اعلا يكلم صئل هيف برطعلا رمي |

 0 السإلا_ضرابلا بلخو وساع مثل ايجار ىبرع بوقاذا ايس مب
 دف مايقودل احطعلا رمبالا رحارش ايالذ يل يشل إراظفلل نالها
 0 0 هرثاك جحااثى وه ىف نعزي زوشالا بطر وحر لع
 ودرلاو ايلِع ناو هب لاو فاعلا ملشامك ”رئلانملاب نجل واح ريالا مثال
 ىّلح اك[ ةكروبرلا نايم انضإب رلاب مكليلو ماللل ذا ذائيعبلا كشب ".ثب دؤم] وعي

 1 مام ممل 0 اس ْ

 هزه ناش يهزلا لاند ومرت اننئارلا وعلا ىف ال هه او يزلاة لاحرلاب |

 اًهضردرل لذ اطليرالشح د 0 ظ

 هرحلاب) ازل نر ١ ندا وللاو مرت ذرعا نمض وخال [مبلعَس ءرعب نم نو دوه

 وسع ئيزعهالكب حا يالا تت ناًرزو هلعابعب هريس جرم رح
 ع : اىنكيصذلا رق اوم دسرانم را د تالا 7
 فيا طب هبببانعومت تبان غل وزب نلل مخ مدالسإوبا ابك لاك

 0 2 هل ين انام خذ
 | اجيال كلا ارباب رينا ريد كنولخربالاوك
 . [ةلخوشلا دعم اسنلا نم رلحرلا هر لما ايي مل
 ساناول نايف اربطلا رج نمر نع دم او افيو عم واد كالا ىمرمو

 رلهااعباحدنميل ببال يذلا لاق ثوبدلا امن هانذرع رفق ردحلانمرمام )هللا
 امو از مز شوبرلاو ذوريتلا بل اقز احرلاب تب هدر اق لجل فان
 ظ باقل ةئئلاندل ئيدالمل ْ 'رعال نمو ةرمعل ىبزعلا ننزل اذن املعل مدملت

 دعو :الذ بذل تيا ولسمو شحاوزل اووومسلا عدرتت حراوملا هل سيح
 كهذا ذاد موا دصرلا درتي دق كلل را مرات عقد
 هب يعزل لاق شعيل مذ هند يدر نعنع بط ال علان 7

 ظ هر إل خببلااشبباهلض د اورو قيعطم دا يف نم مودا
 عمبمشلاب اهنهنا

 يكس ساو زلا هن اكراو وطررش 57 ذوق اذا عاع ديلا هللا الشر
 . ات كن اكاد رلاظم رامرلا ف دارارثعإ يش رككذلا لج + ماقال عزت
 .٠ ةنعدارت رثدأ يطز ةربرصي) ئكسيع ويضر و لدال يالعستملا مامالاد
 زعل عوج نافع اىوزاقانعضلا قايل هدروادوسدالاثبحيط ديد
 7 رم نإ نب يدوس نع من اح اون وذم راش ردع !نيريعس نبهتلا

 اا /

 - ع م عل

 ىلا
 وووؤا»



 بويل هامل

 ٠ طم اتجاه نويولمملا رج نرخ ةدجلا ةدعاز نوح بآل "زالت
 وهكرب "او امنع ن الف ءام ومر لخ هلي اننا عرب يذل اكن ا ب ذاك السب ا

 زك جروح ىذأ راو امل ابي فعرمخا ا ةيلع بتصور هنا عبد اك ْ
 الم غوا هلل! دعب ذك الاد ذاكا نك م اسم نكن ازلاقيا هيسوعع
 ْ يرو سم وتس رسل ب ذالإ ذو هللا نمييوشب ةدلاصل ايورلا ذا اينو
 ْ كذاب كد لا عرسلد هزحلا عرمو ةوشلا, احا نمد زحنهرلا ابك ثالد
 فشار ازبلا اهيا هنع هادرو دنعيف احن هلل يطر ةونوح إل نع طخ

 ! :ملسالاوزييش ”:اوذ قازنلا نب ىذانمالا 7 اي الرش الث ٠ َ : مرحاركل ودم قبعتم هرم نب تاثر ازيع هبكد
 0 لف الاف د املا اطر 2 اذادذودسةيشلا كت 1ذاذكو
 | وباموعزعتصلا باكو ارب يل قاس ملبن

 العلااوذو مالسالا مميش اود قد معك وخال دش ع اعلا| وذو مولسالا ؛طلستتلاا ام يدع لاه
 0 ماهم عا 1 ل داعياطسفم ماماو
 الا ىسلعلا عسوبال اعوضوم وشي افث هلل يصر ةريوه يب! نع بيبطاخلا
 ا 0 0 ثاطخسئزلو عباعل لع يدل فنالشل

 ١ 0 مالو وسما ييشلا يزلرشملا دود نا ببلع هللا ب اثنى ربع لاك
 1 مام اممأ يبانحيط شنو ووو مظل ارائلا يذل ول داعلا

 ىيعطامهالكوديز رع 0
 ىبننا

 والو انرصيوبازاكؤت هب دارك[ مايقلا مون مبني لوقا

 هتلاؤ كيال لين زضيرت ياذا ا رعالو باز علاوجو نعي هرصب اًمحووا ”لثاث#
 ْ قاع النفل نماشاماهب اهبرخلت ن أاكنا موالي طخحلا وز هون راكت الوم الضد ةييفعلا
 ظ اهطشالانابي كباب قلاب بذكمودبطس مب نانو ميدلاولأ

 ا دوحنو سيب رمملا ا وصئم هوهغو“ ”يمصذلا زحاو من داراوىلاشت هلناونرشلب اير ||
 ا بيدانساب اور يشي ُ !لائازم زمام ا نع بطاهيه ورع ةريم لادا

 1 قيعصوصوردؤي نبرع يوحال ىو كف ور موهوومع ل نيوشب اهرحاد |

 تلي ريؤب نوع تحن لاق ضبا تسرع وجل نياق يش نمو

 ول عمرك اكنف[ يئصرلاوعلا يبان ال مساوملا عاوؤب ورش أسأل |
 | ةيرانوس دول خلال اكالوبقى ١5١ ىلاعف هتنا لصبال وسالت

 1 ١ الصلاو ابال لجولاورد ماك يرش وعزل توه وردم ف 2 هابل |

 ّْ اعوان دم نم دزاوا زعو 2 هوامش و توهرلسب يال ارلاو ارابدألا ظ
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 تل ثبت

 222 ل 22252222 22222 2 ا م ا

 ْ ىلا رجل فنتعبو ريك شب دقلس ناك دبع ىاارر رح ربسعا :

 ٠ ىم ةالتملا ىئامهالكم د كلمن ومر حين يحدخاب ااه و رم رسب

 0 نبا مني نعرف انملان رع نم فان ودالا داير تنطرلا دبع ةياقر ظ
 1 م وف ىملاطاف ااا نوزع وصد بزل جوش يلا صاخلا
 ٠ || !كلاروعصئودانملالاكدر وهمجلار همست رداللتم لا دبع# يرمرتلا ١

 4 مسكي امن مثلا

 لسان حالا مف 4
 طظاولب ةركرملاومىلا عجب امنخ 7 مرلا ملثمو در اهلا ىا ثوب الا وبعلا
 | ةايلا وين ذك حالا يرب رلوانشل بعل الهالوين وعلا
 ٠ مارللافاهجوزاهتع وعرب ىنحيغوش بحول ا يحوز [هنياه طعنع انما

 '|| اًعوفرم رعب اكوزوركس موحد حر ةيافماريت وكسب ل يرعتللا 4١
 كرنوسواهب امو اسرلا مل تاكا ايف ةرحاو وما ةالصلا هكرن نم ا
 اولاثال ايخلا رد _رطنم ميسم نا هلل ١ لع ان ح اكأ تاوموبر ا مالّكملا |
 ابنا ىمذل لاق [مجرع ١ ةراصعلاقهللالوسراب دابا ةديطامد

 باعت مأ اير ناناجصر مكتمل نزعت يري تع[ نديلدلا نع
 | تاق بردلاو يع زلا لاق زب درفت قاسسل اي 110 ظ
 ظ اشو بلا رف هنارياداوع |

 00 2 0 0 الث
 | ذخرم ممل ةرشلا ن نكمل 0 اعوكاللا مرن
 رمش ىلع
 ىماوع 8 نط مال 3 ١يا :
 ظ اق نثر 0 اسر اهرركو هدير 0
 | يا دراذ البس اقدللا وسد إب عئم اورو اود ار شن هتان
 ' قمشاو نولمحم دوغ اجلا تاق دنس نزوو لس م نينرصقم لا درو اواطعاسلغمب نمي ذنمالا يثور لسا يذل ناش اذديكح ظ ضيظؤموم ووين وسبل نتاعول الرازالا صخراليخيرفرطر جاهل رمل ظ

 |[ هب ىمالل ارسل ولحلاب مدع برن
 || 06 ل اج يطا للجانب
 أ ا نص ارا دب اطعب ٌنماعاْن انملاورج قدوس ادن رعد
 ْ ما ا بحاسي هو مسن رطبعمار ب ايلا داحلاو مل
 ظ مازنلا مدصورل ةرانلشنحاب هللا هز اي لكدل ووصلنا ”ادراوويحلار انيتخا



0 

 ظ ميتا منا لما نعريحاعلا هشبشر اهم ويدركذ مرق : 'انريلكبالوول جولاك

 نننملاو نانلاوزبسلال يكونو بعزم لكنا بهذتلز همالنو جونا
 رنات يو ذ ىلإ عرغ م حوتقوملا! زد عيتبرل
 0 كب دب جد 0 00
 و ارسم ممر ولع - 2 3 ايسدح

 يحاك نق لا يع ابل 2207 9 ا
 بذاووهورثكاارشودرب مي 0 اهعب ابل
 ىلع ولحرجر و قيتصلل نهرو ةلكو ذب هزر ابحا يمي داكدنالاحلاد ى'

 دارملاو هيب سس الملل أ اجح اني هاوس نيب: نول جذب ذاكره ذرحة ذو ٠

 لاغالا عاف |نْذو هنوككر ؤرشا مصخ ٍمّصخرصملا دلع |فولحتوكيذاهئاشام
 اىذ هند 1ىصررختنب موي حر اههنل اوبل ازوكتلا هليأ لم عاراجالضعبل لافو
 ءاتختثو ذئاب هيجونلا ل دالاف هيتدرسر مار ال ذى وكراشب انشيوعسلارسب نابملع

 عوج وحلا 0 ليوطعملا تاقلقن اجت اوخدوماملاءلاعالا
 :ءيفؤ 6 الئاارك سف "ولام زوم 14 166 ا امج

 رلاول 2ظ2ظ0101011011 يذلا وركن ليل 0 : الاه ص اصئخالاب
 مي مولا دود يام وبلا لهو رعمللادر وهبت جان عر تجاحلع
 كاري رد ل ختم ل امل ضف فعن اكد ريغ /وملاوجسال يذلا ريع نيبعلا رش
 مك اجر .اجرغسرمب نمالعلا نازك اًمالابدب اك فراق رماظو
 هزائم ةرفها مادو رعي جانكإ مك جا عرش و قزطاوااننزإلا
 ارح وثرعاطو و راك نمو حا وأ يكرطالل اذ الصوور نكمل نب بج" م
 رحاب منخل عل هوه احب نياؤاحابملاو املا كلفن ناكا يل لمغن ام
 ننزل ذلاسن ويعلاوةبد ءالااكامجت او اوجاو اهيط اسنين ا فنيببمدالل !علمإلو
 لن ازلاؤجنال كدعلا نال اذث الثلا ف نورصخب لائق مويه هلذامرلكتال
 مر اجلا اطدلاو هلع قاع ل١ يضر هربرعد ١ نع

 ا دم ع ع+ بوئللا مون هلذامم
 + ىلع مرا ىلا ود د عىسل د ئه الذ اشف اعلا |

 5 0-0 3 8 : 7-5 كال

 0م وسمو دوس



 ظ .  نلحت دابعلا ترؤعدرطلاو داعبالاارد رجن ابق يساعد دو اهنالعخ
 ع ةيابلا يوتشم ايارقرصن ا نكن اك اعرخإل وشلل عيابلاك'هّتلامل ١
 4 افلاو نما وهمرك دام اهرتشبدرل عبابلاِ ا ااهلدؤ رك ةوغلعوهو |

 ! .رييبحل بد قفل لي ناعم ل اوم
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 0 نبإ
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 امهنسر امال ياه طخ ناويه 0 ظ 2 ١

.: 
 نم اسال ال عسب نيمل ا

 لضواع 7 ايمان ضو بوقف يلع عباملا "له لم ثود هاطجب ام لعمل ا

 ْ ظ ءالخالا زيلع تيحاولاولر شل ريرشما بعدل خوخ ساوامظعال الذم
 | امام الل ذىب اجمل لممالا ف طتلاانا لاو 0

 ' كلا نعم ءفورعلابردابودورم م ي5 14
 ا ١ اهطر ةرنو هيج ع ع فبحدبع عولائ لح درك دوسؤللا ام حالم رود

 ّْ ر طوتعقاخنمّللا
 ء2كالاناو هلصا ائشدوا وست كام ةمىلا هللا الوثالث ا

 تاقدت اودشثلييد ومع الوز شباب محلا
 ٠ سالى امكن الود ك شل مر هبطت نعالب انكر الاه شا اهلا
 لتلا 0 ير اول هاوس دور ضاقام شن ريال امل
 ٠ الار[ د عم ري وللا ةو شك دوب مانعا م اهرب !تائئلالاو دسم

 ىلاصلخ يذلا بازعلاو هايد حاولا لانو دملومملا بازعلوهملا
 :مفانسال ناز طيشويرشلا عجولاملالا تغارلا لاث معي مئلقإلا
 ترزفرذن متعود ت مق مدنعار ذا دعبل آلا ذرو متالاعم دق وَّنحملا

  6دواعطف لدم ابلاغ نولي < هبزكلا نال نارك ه المو ةغارم
 ةرورصلارفنل جيبفرشسومنرىن ابن اًوخا فانيلا

  : 0 0ا هروبلتال 0

 عيار بازعلا ماو ب اكتم يع اَعوبط سون وك هنا د احوا

 دوا اهم ةريبعرزعدلوبذ لات هلا لعل لد ديذو باتسلا
 ىو تن مالفل ام نعم
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 , عدل احفرعب الدش عيلاعت هللا 5

 رثعولاعُت ه١ طارت لال 4 18 كنوريلع هللا لص
 ل

 | يدل نش :نلش د: ىلع ولحد عملا ةرشكل ناك ملف مولا ةئاارظنببال رش الث
 قارملاو ميرل اول فاعل ودم مص و صطملا ا نيس ادم ةمايقلا مزمار
 5 اعلا ٌةنجلا نولتحوي لا "نك هلثو سود ول اد لابحولاب يشمل ةىشسملا ليجرنملا
 سئ اوهو ملا نيؤرثو طعينصلا لاند فورعم وا ب اوسلا ةئطمحا | ىف عقو ناوصوزن_ يتصل ابدا رتغالا يصل از لمى نماصوحا نيعيج ولع | لوو رنعيلاغن هناي يب يطلا لامع ابن انماد وردحلا ئمرملاو يبدل اول
 ْ 20و انل ار وصلازاقجوعالا اب نبا دبع دينو زعل يد باطل عنب نعر اجل اكد هس, مورو ايحلاو ملا ئعصئنل اىدمب

 فاوضذ ١ ىلاعت هتئاب را اهل هوي هلا ىلا هياداط عن انملا م ايقلا مود فعالا اكل يادتلا جلب الاوحد
 دا اىعرماذاف َيكادل طا هريخ للبن يععب هرب هرمعوب

 ١ 1١ 5 مس
 0 ممدويرل بر تافصو حران وذي دوبعل نموثتاو 00 ارضي ||

 2 رنا الت ود وو هو باعب ايةالل قامو ازال بسلا ذنئامحب لما
 | قط صلاَصع أ لص كم رصّفب الو الع "ل يحارصتب يأ ليحل رخل

 | دل
 كس 8 الثوق روش بتياعت ةكاوسب يطاق نزلا ومو السحلا
 حلاها ادلطعلاعوو ,ولعو ماض ميار املي الطعب نما ات املا
 ديو نأ ودم اي وسان العميل درت يرئاوبكتل زاوبكتملا ومر ازالبسماو

 | لكل م اهاو دب و ةريعلع كش الاحد + د ورابسعل ة ذا يعاب

 قاعت هاهو باطل برك كي نع بلع دلي الابل مدع 0
 ١ م تازث راجي مياعت هئادر ويه انا ملع

 اا ا ةناهتسا زكام انقلاموب لةلناطت الوش

 0 يحد وكودمل متوكل ميكو 1
 | !ركمرح م اوح اجا دو ْْ نماولع؟ امدب نوم ميل! باع

 درك الل اًيعاوريقت ياربكتسع )يباع وبيشلا طنشلا زي اهنلاز نان
 | تا مدالال كيم لباب هوما

 ْ الاوت الز م ماغاضب هلئاز محرر و ولم ةواررصلالاضدال

 | اًطنوكب الاربعلا حج 5 للص ملا نا هيتدنيمب إلا عبسب عيسبألاو

 يمر ودول الفريلع واع دندن ن اسمو بيو لد مكن عإلا
 امر زعوبت مل باشلاقانزلا نم فيبر ير رت اسرع لاهل |

 دوثو تنعضصرا ا اضن رشو ان ةنميكملا اذ
 بس هنو كأالا لك ئببلك ابنا ١ 8 اكذ انكطخلا

 اي ب ل بس عبس سيتسبب سلا 0
 يمسح ترسم بس سمع تسع

 د كنس يصمم ا ل 12 4 م هج 3 تع م م ا م ا قس سسا»

 0 يي ا ل رت

 دما ةعوع < هع ع



 | اماوةيدولا هاسكلم و كازا دل 0 اذ مصور رزدنت 3

 || ادهد اعلا ا ىلا اربلتسمل اووى ال امل التالي اكل ١ ظ

 ف اصلا ركت اف اغصو ادن يىسكفلا + ارضا ىلع '

 هاو سانا ومب لثتل او املا و ابكت ) املا ضيرزخوم 1 م ل

 ااذااطممد اعاصاور زعقروصديفه االول لاما باسصال نك 06 ا

 ةيدر نتن ند 2 دب موج مل ]بث زيئنماة اربككلاف مبجومر يب

يك سرافلا ناسك باث الثما يربحوتلاب اخو خ يابو ١
 يئاعندلل 

 خكالخلا يل اىنطلا هاؤع امر سب رثعيباعت هن: ئيض حمكسملا ل اقونص عا

 فخوذ مفاشختسال اذ طبت ةوخالا مج ؛اٌمطير هللا وطن الاون الث | ا م ألاحر رلاحب ا
 .لالخل طولا نحت ومش ديعضرن انؤج حاخالاب هايم دال ا

 يلهون نواة ساعالكمل نمو سلا ا
 سلق ببعلا متل ىشيكمل و ببعل نم ردخ ببنميل و بييشلا دع يولعردول نم ١

 لع أضدو ان ". 0 ا يا را

 وارملاو غار ل تكل و دارم عدا يال 2+ : نول طابوق حلكو ىلع

 داصلان 1 ا عمل : مالو رافد هونكلتب ب ىاوهزب

 ةرنم نب اولغو هع اذ هللا يئاقر ع اولا حور امصمالا/ لكل ام ئب نين لرهنملا
 نمعبض هدالسا يتب 1 الاقاير شخ لمحبو ظ

 مولود لكافا- وحان بر ةمارشلا اهكيارظنال نثالت |
 اًَهيقاا موكل د سلا عاكرح لي دوبعلا د قرلْخ دارت هيشمابسا
 را رسولك رد لس دلع سالو رغد تزال رحتي ايت لج يجر جار كل طب ال رداهر تح 7 ا ّْ
 ا

 عاب مالّسل اريلعو طلخا“ ارجو : اهحامرضز امبال هم انل يركذامن
 "ور حارصانل هن اعاد عرش هول ا"لبش نم عرش ال حرا دشن

 . نتاولعنبن غم نإ مع امسسالا ان ما اسبلمرانن 0
 مب

 0 وتلعو هللاب ةكرشلا ل عنهم عنا نع الث

 للا يي انيامرورص انه ءانوازلئاعت اهلا آف عاملا وعنرملا نم
 بوجود زيطعنب ءطبطورلاولا كدعلمل امزعذ وا نوذ نمد ولو نم
 ركزت 2 ةبانتكا صرتد بورد ىاهبرتو اكون و هاعند حابملايف |مةعاط
 ىف هنن ينظر انوه ئع بلر )ىلا ز وحال نيج ور قحزلا نجر اوطلاو
 مين هثعيلاوث هللا ينم يمشيهلإ لاقل مدل هد از صولا وم مللع



 ةعيعصو حو وعسر نيونز 2
 ةباندخب نينومعروجا نورين اوشا وذ رك وخر الث لاجر ىالابحرلا مز هك
 مَن دوهيسل !ناللمح الاى ١ ب ننككأ وا ارجل ممل شالك يراخملا

 لرب مالشلاوةالسلاله سيار عراطملا اول رول وشي نط
 لطن نكي اان توجع اذ وهيل نال هموم وم واؤببلب نع

 لو لمهن لير عامان التسلاود المل اريل ىدببعب عرفك لذ 1
 رف ب دْلَع ىو جاَمِلَع يم 0 مود ث) اهردوا رن لعب موعر ابنع ا ََ

 وها ظبالغ هنعمل للا ئمر# ييتلبلا هخشكر دعو ا لن هللا |
 ”انعروم اند وما امم .اعمتو ناب الب انكال ما نمْنِبوملاولمممللا
 :ىدزس و ريلع هلل ١ لص ومثل اكر ءاووجإلا لاذ بسح سورلعمأَللا |
 ل 1 اذ بو'يعلا هل مر "ب اَسيلَع مالو 5 الملا بلم لحب رعبع
 ميل هللا هلصْرَوعَوه ام از كعبل ارب دس الون علاعت هللا يصد
 | رن لعك رج امِلَعِومارْعلا مدل اهونسنو ارت ش مس مورا رابلعاب سو
 ْ انا الها نم نموا هاو اره اليع بلبل ارز منعم اغن هللا

 ظ مقتل ةاثممل 4 و ميل ع وللا لص روم .انموم دبس رك اميإ عمن وكي ناربال |
 () ىب امجارب ملؤرصو مصب اووب ٌنعاف كسببلا 3 انيمدلئا رخل وزب ف
 ميسو هكاونايبادرظت رجورجو فقل يال صغتو هب ارجلاو قالامجا

 00 اًثوناماو | وسرازن5ْن انابولمت ال اوبن بانا هرجأ درمت

 ا الفم ايكو اموال لاي رصت رمش دعا يا اب ئلعت
 ا ن١ لص حصن ايمالاو جاو دمت بمسعب نامالاوجا ئ ارادت نانبابتم
 | لجو در طم وه أكل ابجول ائب نعش امسسل أل نجي ةجبانكلا حا زكوؤسو مبلع
 2 0 رالي رج يليلرل اوسخ امال علاجا .ناخرإ كيحم ائالا

 21 1 ازعوي ازا بات تاكيزلا ب اسصلاث'الا
 ملف اولا ذمرلبد لاذ عجور ا> عارجفلا نال يلا
 رصخحا نو َممرهكو ل دما و اسنانك ن اكن مِلَع هرج: د دب
 رعيسبمل ماسنق بانل لها اعاد ايد نب فش اب أ

 كر وب ان 0 مقوارشلا ودك ذلعاود اموال ردواورتغ |
 هلئالبص نشب اوكر ار داوس مهو )وثموم موهسويلعمللا

 ٠ ناوحا مب اوما ور افك ا

 اج سائلا عم 1 يع كابر اسر دولمحزبغو نا نسشنرلو
 اعزوو ةالصزمو كلا ّقح ي داو ا ز سيك د اءاشكتا داع

 - م ل جلا

 1 اهاداك تاضومممِلع 2 >| نمل لدرىجح ذو مون ابه رجس حو
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 - عيزرتلا دعو لايحب دج بما ايجاركا نال الوهز قنا اهلك

 2 عيزوتلل ةرر نظم مش اقم مولي امو عسجلاب عمجلا لب ائلمنال ؛ قومربع ]وه
 دويشسن اكولرمل اوم ممم ا.د رنعوماملا نبرجألا قا كسا تاكارا

 ا اسحاو» عمدرجاو ةدائئلا هانب دارها ناوحاءلف

 0 وسل ثوكيمتو ةومجلا هر عج سنا ,ارخارل نا دار ادام ارمادا للا
 4 داع اضوطب نما مل هن اكذحر وز(ذ ناشلم اهب قس زحا كءايهج
 م ممل بنكلا سبل -ى ارعل الاف بص و ةدراجول كزمزللادياور خر
 داّرملاو كحد »وغومل 'ارجاالوصخ الفوق مثو دينو هين الا هانم وانام
 دوعملالازا[ةيفح اهاز فا اطيرل ناداهوليو مل لا هؤطب ءلوئد
 0 لع اهلج ةالخالا سبام اجر ناب ايد اش ةكاباح ا نع رسحا

 نم ةلاوؤطللاون قييزلاب هيد عدس ناباهيسيداتئسحا:لاصحلاؤ بج
 هربا بييداثلا عمدوعوملا ناسسحالا ليث ن اذ ؤزعالو برام وكوبغ

 0 نبوي هال رباط انزيم أ امل قلاب ود »روان
 ةاصنا نمرسلا اوبرد م الوعشلسان باهل نس حاف مد ابودنسإ
 قوز ومولد تسي الاسيوي اعو بي بوعد ىق4ئئرو قلخإؤ حوت نم

 يروح اعل ايون دلّوالار كا يعوش يب اشلاو رع لّوال نال ميك ل حرب ْ
 اللات يدان اوولمتلا نال اب حادايدايرب هليف امنوتع اهتتعارم
 الخ كرلغل ا اودع رسل الع رنيعمل هلبثلا هب هيد امزددب الزب صولا لع

 نه ميشال: 0 اعلا نوذ انيفرصأ نارس اميحوزتو ثان الا
 حام تءتاطرهس لل يملا ذاراسلا هكر رلو سنن لال ذاوربلكا عل
 لب اقمو اهرحاذ ةءارجالثلامو زلاساورخ تاذ جورتيم دان
 قنائلاو اهقاتعالامعترحاوااهيحروت ”واهنانعالن ًاكلاواميبداواميملعت |
 | ثرغكات |زسال نطو از "دوش هيدوجالا مج تنازل واهو

 | ةملثم كوش عنبر جلاب وس الشلاوزؤ جرصحو ث ارجارلئمل وداع كذ ْ
 ْ ميباقضو كلا قهىدارل رْرَْسُو ربع هللا ليصولمملا جارز ا جربطلا
 ,لماعلان نان يطع ندا ايري برم نيب عماج ا هسسؤك )عائل نال
 باكجزونلا زعو هزاعالك يرقات طماع بدع لماناكل ظ

 ةروسئس ون 'حصاحْن هالببطك ناب مذع يل يشم
 ا ملتلاو بيداثلا ومار وجاةمنرارجحالا توها ؤ تسلا افنهرلعا
 ئرس ادن اكا رص نب ليلا نيرجالاالا مرش ةربدئجب مل نلف جوزطلاو تاثغألاو
 هينو هىخنو رجس افعل اميسيزوما نوعا دامعيربج زب ا لا

 نكنمرنالا مماالا شلون اع نال ىيبلو ٌرجوؤلأ وم مالا ببداثب
 يع كار لعل لعز هالابد بيلا | ٌ
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 هزح > اني لحب باسسحلا وسانلاو نئانمشرعل الق بعت 777 جوا كش
 محاميا رطسبرل لجر دول لجل املا هدي لمعمل مرو كال يي ْ
 د موب اهللسيب انه ركعات اما تامر وحار رحال هلال مع هلا أ
 عزشلا وب نمالإب يروجها نغ نخانوخاحرمتو ينك مكعيما واهب هللا ا

 . مرعب نعد بيغرت كج اصبصالاوبلآلا |
 از ا لحجم هللا ومحب: درا اذ لدا م هعضيب وش الث عينات هللا تح شالت

 ظ 00 5 0 0 ا
 ١ 0 0 ةئوانملا

 3 لئن ميم 0 تثبحا مونملا ناكا الشحم ليل اوو انس مودؤماطعائذلاق

 اعرلاو كولو بزب ون ١ عيضاب يله ب مدحأ الو سوراوصتوف هب |
 ١ ئانكوج 0 وس لحرو نأ ةردناق ان اول دال اهشالاو
 مصعب نزلا قش الشلاومل هلل رخو السيب تح هز 0 ا

 1 "يعادل نخل 00 ٠
 0 ب نا ع د 200

 ٠ كت كثا 7 2
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00 100 
 لئلا وؤومنلا انبلاب امسي فرجن حما ذالعوسبندب ذوراشلارل ث '

 يبا نيزينمب نمت وا هرحال كن كدومب دبي دسيب هللا ربح هكذا ١
 هغصرر شلاق اللوح نلاربم دعس ياراتنا صانشب نيزلاو هرحال لاخر || ١'

 عآم انا يامن ولان وشم - اما كا ياقنلإم |

 "ف يلع مير يتلا الملام الح 0 5 3
 ايات د بمس ال رص ا 28 اوملا |
 ا قرعلا لف ساق هن ود دب اهصارم: هن اذ وس وين اكدجدورلاتش اهلك
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 220111011010101 , مَع اوالشلٍ هلئاتن دحر
 طونح تيرغعإا هو مدعيلاعت 0. دا ظ
 3 يرن اطلشل او مشل 'اًكعتركاوب او |

 لبجمت اهاضربو اهلعاف بيثي يش زعمتل اهم ايفالا نمش لش
 ياروصسلا ود خانو بورئل ]ود اذاو ملام اضل )بجمع يارطملل
 يوحالاب امضارخا نئربلا برو هيريمخاتلا عتب مام ل مللارحا

 0 ا دذعيا الملا ْ
 جبس م اوما :, دع ام دالك لجو لع ملا نوعرب نسالك د روس قيعضوهو راب نب هتلادبعاب رع ديفو 7

 هس بعل ونال يمس يلع دل ادن امتاليدا. خلا لش ْ
 ليموتبل ل الامل جرراعرل ن اكذح رام اذ نم:عسو وهو اعت

 : ل رلو مدبب صقل لمدخل ا رنالدأ تاهتسسالاكم ناقيرك كيل
 دل باهسالاعدذافر ملعب لاععم راموس "ايش ياول امد 2 ”هيلعارو هيااضيمسن المرور امر نم ٍناربمجشم اورىوششنس 2

 . تحتال ردعملاعل هللا م هو ةكرعش ال ا يهسورجد ! نعرببسفلا يسب 111 سلا اخون الاقل هلل كدكو مار زع الذ ملال معضم
 ذاكمو فدو انوقؤمل بش ثع داود ىلا نإ نال اجردعمل داورطرشلع ظ

<2 

 قمراف برا ىلا دككصيضاتل 3ك 1 انارثع داعم با
 هريس اسسارتل راكب

 لرمي ملم كمل ااولاث ,نططو مباهيدربا ابا كج هك
 و5 1 ورا رلا ثلف ارلاو يصل .الع
 يا !يئم كر ملا نيضب ناز وبعد يطل لافرت متو رالف اب م 0
 ْ أر باع انهيار ايحاتم ارلغلب قاعتمن ايا اقىلاب مسيوم ١

 ا انركلاذم 0 0
 لتالارحولا 17 الو رطب الو الر سيلع تاع

 الاجمل غدد رملار هجبعللل ل 0 | عسب كى
 ' لركوعو ورسارفلل يدم ذة ذا لجل قللت دن اذ صن ملا عانموص مولا
 درا اهكدف ا م سس |

 وثلاوْنممْ عزل! سل جرلا مام رطل عصوخ ليلا أ
 ا كولا ثيل ةديطتحالا وون اق دابطحا ياا اقربمالا
 ا 0 ب م م د د ود ال | /

 1 لموت 0 درف اايرحاو كسل ولم
 رف ييطل اقرا 7 سستم امص اهككارانثفل يانانشلا م

- 
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 ”لااودا كامن درك يال ج هنعملا / لب كمل ولز لخ!ارطخد 3

 يدع تلا ىلا راكع ثاذالإ نت اج لاثقلا نصرحاو هالشي
 تممصالابزخالاو موا لملم راع ناف يكونوا جدل ١ ارعا برات م ( اناطيشما ةدراهوناطيشلا مه يذلا ُكَررغ ةدراك نمش هّكلاَ ورحب
 اورو وعسى | !نعر>ر فيس امش بعصا ارح دف و١ و يبوحا بحصالاف
 قلطْيز مد غرر يمس! تك برحئم هيما كب 0 ظ

 مدعي اعت هللا يك ةررغاي  نعوت دج انو كح الحار اذا لعرح يال بجلب الصد ارملبو نذولايفعير ينل ايرسمشلا عاد |[ : 'مامالاو نمالاجاتلا مللضالا لظالر + ويولظ قيهللا هلل مرش رمش ذلث

 ناسا ىو يا داوج وم اَبَقلا ىب باشا وذعن : وكب وشال ظ
 ١ ظ 7 عدنعإ ان هللاوطر ةريرعي نع بازملاو باس ناكلا ١ ل بلي هتان لعالع ال انعاجشد هللا ريهعإ معاد وحلا

 1 ظ تدالزناكمو نم الح نوم الند لف فاطالام ويوم ف ل قبلسلا نب ف
 1 طئدودخز تؤ اًبهس نب ب بوب للسلام لذ 1 ايار
 | عمم اللب جند داعم نعد ات ركاسعن اذكو ثرزحي اللا يدر
 امجاكب 0 0 علمو نر اريح اشملا نهرحال حرا هردرمل هنا ممل

 ان كالاق 0 00 ١
 ةيقومذ اةلئعل انن ءللموسشو د اولملل هوؤع بيع
 89 3 ل لبمك 4 نكات
 0 نبق ةمايقلا مو هودرملا اللا ”لجشلب !ىس( لا نم دامت
 تكاولا موف و درشمن اهو تام مداصوا بس وراسل لاكدكلا

 الئلااوفثلا اذا مين ناميزلارح احا فن ود زكوشم مرن ابرحاوم وكستو ١ ظ
 و - اجو هج لارشب رشوز عسا نول يحاك هعلل الها مالكز يم رسلاو ا

 0 ملال 0 اذا ماولق يام اوخالا ةمنعبلانو ندي ننلاو
 ايائاثو ةدر شم ئتوفم ءالو نيج نغم وعس اخو وييوت لل

 أ معاي يامل وسر هلال وعد الاول رق د
 ا ةحداو ناطبشلا يلااوعد اذادمطض لادا 0 ايل ارسإب

 ظ رشم نزلاوإ انيس لف ًعاوس ا زد ايصال زرنا نع
 واشتاق جرم نايل ناو ملامياب هولحتساالا/[ينرلاو ىف عمط,
 ئثئئلاب زخح الا بن ١ وكرسملاو و مرسبب اووسني لي شلإب ى نا

  حابصلاو كرر ابدضح : مضحرلاثوبل الا يااربلا تونءابلاوايوتمو



 (ةعارفإرما توما طعبر فو ائعإر انا فركاسعنوو طيبونلا بانك
 لروح تامَرْفِعِْطد مطمللافو دمي ىهرل اناق يسسولا

1 0 

 , نمئؤيرصلاو ىلقلا ناعذاعمن اسللاب اهل ارق كامات هلال اال تجنن

 2 اركازا هيل دمحلا: ةزعشلان مو وكبار ؤ يملي فاد اذا لوحدى هسا رك 20

 ف . ةيودزم نبووعضارعإلا م ريغ ا فرصد رح مليعب عفش الام ْئُملاَو

 هريس ني قد نبق اًصيا مليا معد اورو غلام ثيىشا نوعويسمملا

 567 0م 1

 هي دا زحل تلو ادلق مشل هد كثر تدم لح
 ييبلارتوليرف اكةدروردملا عطلت ناو كلا نايظالا»يب ميل لعزل د

 ا

 ظ ظ يالا اكن اومل وانت اهلنا مارحان زل العال ذا الدان امرا مارح
 || معيب مضت مرعودشبع نسال ماوععبلكل ا نمو بلذ تبطئ ع هاطعاام ا
 0 ناري: معو هبط عن جي ناصح :ة.لإ صلحو'”تئفاشنارثع ل عمولو

 :رالرب موز طابزلحا هل هك تي هللا دي انام ىئاسلا . لا لاب دعت نيرطلا عساو سيول يضؤبط تونسي دن مارح كوكلاذ |.
 دراجه احارع تعا ذانكراُم ودور رباعكوب مالا ميمحعس ||
 2و عن عا جاجا دالدحأ تاب بلع حا 3 انا ّ

 مسخ رال ماء نا صفرا مارح سم ]كو م ارجرسبملاهرمح لاو ا
 كس تزل ةسوطانانت 00 اك يرش ال
 ارك ملل يرسل لاقيت بول ظحلا ار صركسلا 50
 ْ 0من يس نلف توست ل عيدك نادك وثدتسو
 واعشزبو دلي وج وورطجن ىاد المل وتجي مش ال داس شل اوم ةبئزلا

 مجرك سارع زوو مسا أدع زارنا ئسلا هوو ب ىس ارت لقعلا |
 امهرطيرلررلا اءييلايطعلا اننا هان امونع كاش هل يطعر سام ئعريمج |

 هت امن هللا(“ 21 ذا مسمع اعلدتلا يدر جيطفرارلا» اورو
 م ارعرجارمل هبب |نعرّيحإب ربت هين مينو ءوضنك
 ثعك نيبزنلاوعو ئبفتلا نم حامل او اكالوا كلغ مالا ملسبفلا نش
 يل الد تيا نر اهتالدب |

 دعس ارتاح اداب | كاهسومإل ون قش مارخىا ن كعوساه ةماخوجوالذا
 العرورموم ءرطارن عوامل للام ديواني لق بل نما ا

 _ لصق



 نس سس - قيس ع ست

 | | دووم انام عبب 3 اهفلغ) ىنامنف :لموحويفيفتل الحالى الحالى ىوشلاو
 داك ارسل نمد حاماوحّيمل عنف ذطا ك 1 كرات بشوت اكاد
 ورح تبن نيون بلعلا نو لطاب عيبلا نال المج )سوو ثو“نئ اعاونال
 مجم اًهنلاى لاف اكربشوا,الوه نمئشش امامأ نانشم نيايهللل
 لا ىف ةرشرلا كسل اوان هلي ىالكرسلا تصون المسك جلال يذلا
 ْ ار اعشاب حاصولا اهل وركذ امردس اف كيب خان ال دب ىلوا ران يارانلاك
 .راداعشلا نبش ثم 11 اع طلار ارا هدب را
 | وازواوخب مارشغوا ريلعيل اعل هللا بانا ٌذااحا تاو كسالا هره اظلعازج
 0 رمتؤب وع بلم عولاا زم جراحؤمت عيمش دع هعافش مكلاوا رىصخيصرا ْ

 ] ويخو و ضرل ا لاثاضبا يملي دل ا هش ع هاو ازهشع ميسر اير

 أ لك نمر امونعملاخن ههنا :جذاشلار نعم هيلاري فب لانش
 ف عتس ماها سدا الشبح ا ولاقت دملا ردع مكب يصبو دئدروالطابلاب هل
 "داب زد ضوهوانبلا نسكن ذي ْ زل ةرجا رطل اره مو ف ىلا يو درل ا ىف عتنسا

 | 0 ا يل يك معا نول
 ط هلل ارإ هوركميا ثم هاي لا بسك وشم .مدرحلاؤ توكيثدملا لتصوتلايلا

 امارحن ولو هرج ا مرا ف وشو لك للعلا يس وبلال مىجب
 0 دلاذبب 0 5
 درج

 1 متي وت 00 0 ظ
 رم واخملا 3 درهم ناكأذا رلاملانم ةيثرلا يأ ن نولهشنت |

 سلا ىلا ذوحا م | ىطعاو رن !لسورلع دتاالص

 000 مل 0 دق يللا دم صر ”َينلمك والا اصاو اغلا
0 

 يي وح مع 2 ا 00000
8 1 ' 

 ا ا يجتلا نم ست 0
 وزعم ىلا ىقنثا ااا ا حو او قسوب 4١١ ينعالاف

 لاوس دئاع ثا ئمدب دبع اعدت كسول : ل
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 01 [2هق "0 مدن ديلا هذعداورو

 مارح ءاووهلب 1
 ننلاونعامرلا ناكر ار ا ا الراو كر يو نادونال نا وعد ىاناشنت
 ْ ؛سابلارنعوت الّصلام اكنْئيحي اوريو ناذالا ياادنلار وذمحولع يا
 يح نيحُي اور فاللادتفلل هلالي نمل زعم ابلارسد ةزمع# ا
 1 0 امم ازضلب نيح ا ءروطعم ل د اوانر وسكم “لميا

 ١ ايف ئسلا لاح دا اجلالاو محلل »ياورد 2
 رأس عرهاوش لو يسوم هب درفت كااثو نيل مذ وصوم لالا ىيعم | | تب رشنرو كتي رلب راها دبسل كباس يور وسلا بتقدم هز كهرامت اطر عدا مصلالاَن نك هدانسار اكد الا ذاق ا
 ياش و ”ةالّصلل ناذالاىثجنا رثلا ردع ادرتأل ةياور كامن 5 ظ
 #كسمارطتإلو ا اهيسال حر الوزن كقورن اذموج كو ا دزيالرلملا تئيوصنم ا
 0 ولة دنع دسم بادالاونأ الاوطورشلاوك وتمواعد.؟مالحلاو |
 0 درفت تلد يعإلالاقيننامعاوشرل ءولبف اهثر وكذا |
 ظ رة عمل ابا انههلاك "ا
 سلو وكرانا بو مطب يجر ارد .الا لن انم نعد ووطم يا ثوعلم وو 2 يطتالا ١ ”ناكو ثلا اوه ن اهقن اش انكاابلعوة مهلا عسكر ىذلاناسالا< ايل اقلا | 0

 ١ اه امك يبولع اشد رحملا 5: ئومالىوارلا الكم عر رسوب ارل الع لعب ْ
 ١ ةيماظاف لا هزعل ع زس نماء 0 ع اا و( ذاق امام امش لأ |
 اوف ابسلما العب ةاكتذا اءراوؤ اشم الارث عل اع ام نا دبا نا رغنلا 01 ] 2 وت ابعاد وان درا هزيعويوولاو ةاةناجتلئاشلا 1 هكوااهتب بكار ةرزسو اهتوخارشاو هذ الث ستارلا “قاطاولذ تنام اد ا 0 ناك بوكر ةمرح ليال نة عصب ادوز صوص ند الل ١

 0 0 7 هدرواو يين' ظ اهث رلاجر يئيهلال اقدركزن 1 79 لس نإ علا ييصدنلا ٠ 0 2 5 م ' ا 0 حم ىجينلا هرج ا ْ ١ |[ ةننوكسوب . 5 هل نود اهتسباع'وناقل م“ ا 9 اهلا 0 اولد كرك ظ
 5 اذهو صولا دنو دام ذبسملابرشكو هما ؤشلشلارخ : كولا ريوارداكش ظ لشلموأ ةرجوكوك تلشلاو شلل اطعا يايا زعذب وااوغالالع |[ دنا د كيفاكذلش اهرب ورح تبدا شيلا عو وشما يافوزحم ١ نمر محوا ثلثل ار عساي كرا توزر هفوؤ عاف ونرلابك للا

 و هس رص ل مام

4 

 :فرؤعسم ١



 دنهل عندش اوصز ”ياكاشلاهاورو يكرمك زو كلتا تاهو اؤاشاطشلل ظ

 | دعس ع صولا مغ ةةمح ابر ف دن دع مبشر حالا! اعابصخلو |

 تاييوهوا ديم نأ ل ىلا ىءاو ثاقلانز ويلاناكل قوس

 رواجا كلك كلاب دست
 ,مجيدر دن را تخاشلا ولع ضاعتل | ئسسل من اىلا ف اهلا بهذروش

 ظ مرا اهزانحا نارغكابانكو كلشلاب ئصول از وحل عاوبعج ارثرارعت
 اوراعشلاو اقاللاثجاُم هلق هر ل١ سوميلَح للا اص بلا ْ ظ مدمربو رعسم اقل افا رتعو ان هللا يدر ساب عزب نعد د تح

 ' لارين رتناكن ةمسو «ربثكث لاو ىو افو ين! شظلا | | : 0 * .هوركزف تلنلاثكاف ظ

 ع فراسإلاب اني اور و كرش يوم
 سلي وحمود مرر] يفاركبموهو١ رحيل كتر ران را يالسلعتلازع
 ظ لاو نا وفيا اععردت نان نُمالا خام وحوار شاع
 0 ال, ضلا نوع خان 0 وادي لاميتا

 متوطعأ راحل ايام ارو يدازو اجل اسببو اوسانل انك نم
 ٠ ىا هللا مواهب ج07 همن و 4 006 :ادناند 0 يل دولا نعمرلا لل ع وهام عر لل ناك هلوت :لكزان مرشد وعند ا

 اهب لوما جلست قومها ل ,.درجاؤلا ص مشسلل الو ائوللالماثا
 ةئلاثرحازلا 4١ تاذاوماج د لع ىزلا كاطع جل ام زج اهلعاك
 كناومامعت 10 للا 00
 اج ذر 1م راعب نب ونازل وكر ةاماع او لوس 1077
 ١ ىدعمالرد اصمؤودهدر امرا عنعوحبرركفذ اناموماللا
 0171 د ميج ا ل

 رجا ها داب ٍىحاولان او تهركعلا ققاقنالا برد 1 ار
 ظ داليا محو اطلب اوالجتلا سقت ايورشسك افنألا ا
 | دسم "ومش يطلق رمراعا ١ مسعا ل هوربعل د يلا

 د ءلنا هحو + غاب لاح باوثلا نزع : رطل لضخ الا
 كيد داك تابحاولان الع رد رد 40 ولاثوبوشبب اًصمدوصتنلا اره

 هامان وما وقذ - ممول ناد لطب اءالل محو اطل اعللب!بجاولا بسكر ع

 2 فلام طلعت ادوج ,احو بحاولارمطل مل صيصخلال كفئاوما نبا

 ١ د ماعؤو دوج واعد لص جامسلان ايلا سائر !كلأ

 | 3 ا يدش ع جو نم عادولا
 ”: ال لاك نامل قرص اذىف سب درب الثلاماوداناويوتام

 ووسع دم

 ب حس قماك 5

 ب ديمو جت

 0 ل 6 ا 4 حش كم



 مسد 7مل د 0 يي يي يي

 درشف مداهو ل كاالو . وذم نسب سلبا كس نم تاركلاو )بك بل ا ومولثلا

 : مكر لودر بخ يزلا هيبطاطضن اداّرملاو تاوعوهوقورعم بط
 0 ىو يسوع رك هيف شيملا لاذ اندم امان زعبل رلال ٌذكو بط

 ْ 000 دمج نمرج املوز رمل اربع زن زنزمل أ ربعر شعوبا اعف! نع
 (نلدد حاقد هب الاون امم ندال انامل 9م مسسفنب قمح بتشلا 37

 ينل حاول . ابحالا دون 003 3الاليمنلاماقةاكدنلابدنم تتولد

 ناب دانا د ساو اونا كس كاي ارك دولا او

 اهيذازأ عوز مع امس لكن ملا نعي زتمئاشلا تعا العا
 اذ و اهزارقا اهتاو لاقامرو قعبلاداز 7 اد املا ضبا ضنامص ظ

 موكيت د مومومملانزطب رطب رشمال اللا نامعز نل انلاو غل! لركن اوبج نا ةجم

 تنانعندمحؤلا ايفل لرع د يدرعاا و قلا هموت 2 ب فلخ رج |
 ٠ مد انذوصدوهر نيييععلا 317
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 دل اجلا ل ا ا ظ

 ا اجور رد عوام هلل يلو فيحان لاةولؤل ايلاويعببشلا ووش ا نمالا انت اهدا[ هيحيوؤد وس صلاركملا واش نمالا انت ١ اتطناهاصوب ال هزيل بال اهو زلال بلآ بشان اهوكس ياام امصاه اضرركبلاو هراجالالعاة وثوم دن عاشت هتنايكر 2ككبطاوب ارل حشد رطجإ ىنهللا يضر ظ
 طش زك واه ودا اميز هزد خلابل نكيلادال هشعىلافن هلل انور اون وفاشلال ا ةوركل اك |

 اًهلعبلإ نائجاو ثا دس ردد اهنس ذل تاداياولالس
 | رحال ابا اهلا علب ا ذائتجلكت 'ىبطصلا بببشلا جو شيول . يشر رع لحاوناز ةوبب ال ريل د شعيل امئاهتن ا يو -وكاشلاقحلاد عدم ظ

 بالا قحب منعيلامت هللا يصر ل مزع وامس كذلد اذا وتعمل امتنا يك
 1 رااح ظاوتشلال وسم تسي راو ايلوالا جنم دددمجبسو ١

 اه دابعاطاالوعلا كبح م ةوهعصلاو كمشمسمل لل ةرسسل وا ةرهطص ايرث ا
 فضالى د نكلاع | 0 20000

 ٠ 0 0 د

 5 ١ قي ور يداوالا 2 ٠

 1 از قحاو تيفو بالا حام الوم ملال وش

 ظ لاش د ايا! بيوعشلاو ب ا + هالات ”انوىتبل يامون مبمسلا |

 تالا مرئلطيإ طابومت اًمسوؤن حوض اذاق كما نامثذا رسل لا



 | جوملا كرب "ا ةدلّلا وو تاضون ذا ليلتك 5 اعليكذع ا هيث ايد اهناقبس قبس دق دراما تاهل نم ةبيهلكي'دؤدوبحو اح |
 ١ شالا 0 اوسوزاهنل ويمونارصن] فاعمل ىزلارازالاو
 ف نضلارنادر عني هكاقن الو ودم اع اماّتصو) 0 م[ نت
 ذاضونا ذا لاك سو يلعمتلا يصوطسلا نا انو رتوبد جن الاس ائلا ا ديس يا الوصور وه ل ودوهر لعيون هللا اهعر يد وولا لاثإكل دالا و
 | كلير ديركدم يعش امل العزب نس لوثب قر اخااؤ با ليخدم | ظ هيرو إبر مولرلا ررقعإب رقالؤعرمالاو حداقب رفعي لربح | اكمل (يز مولا ارا صملا عينصرماظ رص امن هايج ةريرتو نع الا نع ئحسش اهلا عتب نسل تبيرحبرم د ةراممرطلا بن, , املابرحرو

 هل طابا اا ااا ٠ عيوننا لط اب تابرصللمل اى ةئزوجلا با | لاقو قا وذو نبع صيطقر دلالاقومب ثرحل لع عداتبإل يايبعلالافد ىقنلا |
 2 رشا الكر خزطوملا سركلو 1 د مذا يحاث شن جلع زج ' مرقلو اهو دبنلا م سكملاوتسبب ميربلا نم عون ميفوزييعفاشلا مل دات ةجئشحلا| مثلا
 حزنا بسم مازبعفوتونوه أم أملا ةورنمرتنلا ءاطحا حت 1 هااد ناكها ١ موحتبلات يزال ع تا :ءاطلطعبلا ةريثتا مص ست يرولا| !برنجنب ةوهس 1111111 لا ل 1 زم نيوتلا نع ظ
 | ةومسلع لاية زهس دلوع .! هنعمل ازياو ةيننحلاو اهلازممشلا تيشأ| ٠ | نمول دانمارعوهريعلع امج رد ىشخالا هموم يأ :ىمفشلابوحارارلاراجأ
 ْ يطع يشيفل اروعمو |

 هه وو ومصر ويوم روسو سس يصعس سس ب ع يي يي يي ب ب ب ب ب ب بج

 ١ بموجب وسع همم هوس هوس

 ١ ك0 تور نر وح نسحب يح حسو كاتب وس

 نع ج وو - دع رح مسج ووسع حامل تاع عم مح مهم مم

 ظ تانيطلإف ادي سقلا# 7 اجمع اباذا دف رغنمرارلابكحار ارئاو اخ
 نبذل ىل اك :ثنوموص حو موق)ب 2 ابوس ندر شلات ع
 < .حدنعيلاعت هللا طر اكينوخ ا
 (فدؤلا ويرشلاابنك هرعب ايثودسفدا اوفالابول احنب اور يأ وسلاح

 اول م/اداباوبد اخ زحل ذو مر دج دج تلةسرووب 09 داعم

 3 "عملا ارببكو مدس غضا نونولا 0111 :ةدلخاب | ظ
 ْ ل 7 17 0 ايدل اندتجالا يلاةنارولا

 وه ١
 5 9. م : ولالا مسكآلا يصنخاكلا

 00 يووم !كفانم 1 "لاو نحو يبن رز

 ظ بالف سيدال ا ابسمرامل قا )رعاوق
 عيوش رش ةيامتلا و صرشلاد ورايا اي كاش: ب هسازشل ابل م نوكأ |
 راسل زيباهسلا لوكا الج زد حت اع اه مل انجتشال دوجولاو اتعامل



 2 1 انك والاكل ةراعل اداوم اذذ علا قلطا اذاوارم؟ ل <”منكلاثدن ا

 أ مم ايد ارلاو تصون هلل يضر فرع نب تراخل الاكلات هلا 590

 00 م او باتكلاب نو وراعلا حج خويشلاوم

 : رش كنارع نوموعلو و ىىيحل نوطودو هلن١ ٌةوريخت وع١ و ادام

 لسجن طم ب1 ذوعاظلا سل هاما هلثإ اى هوا أ ذا نصؤلا 7

 ١ مهن اهاغاسرب ااوعلا رح نم اص ملاولوث وبصتت الوررلا ارحل

 هيئدطش ويفر اياب لازضو وشما عمابدالا وسم باموال
 مقدم يرش نسممحالا شل اويل رملن اا ناقطالخا
 تيب اوملاو عبارشلاو 5 170 عا

 عصجازب ع امالثاز ربما بفرد كونف لو اهيتانوبن ”ومؤدرب ناك ااذئهو ىجيفز |

 توفاب فراعلل لجو كاف 0 هين ا قيرطلا زو رشف يحال نكر غولدن 27

 ايتلاببوسو سر دا يم نك ونلإ اسوسلامرنع نونا ئصر حشر علا
 ءالايح 0

 رم هل 2 0

| 

 3 3 00 مذا ا 0
 ا مر احا ١مل 0
 ملا ع اموت عاما و :اسهتتلاود ١
 ا ررزلاراد نب احيا يل وسلام ةيزالمالا طار. ودول ولعل !اع |
 1 مدخلا | اع فخرك او الكل ارا عك انمد بي نوع مديت |

 لكحل مالنا اانا حس ببطن جادو سضواكو ايلا
 رو: ارمكلا ذسسل اكو باوئلاو دبع يملا زسلاج

 ل عا ناجل نفح 00 ءرابلا ل كعنمت
 رز 3 . :ءءاوبلاراد ِ ١ لاو رجالا ظنوا



 ذهادبج سس
. 

 لس د صصص حس سس ص7صسس يب م لح لسع > هيعمل دع ع بحس سسل سس

 تس( وولنازملاىناشجلا وب الان سلا ادسنس ل ْ
 أ ىلعل بحرملفلا اريل مرعو فاضمالا تمور رست لإ ثالاو تملا أ

 |نطابا بدا مسمر كاطع : ام يحال هج | ميتة وصل ار
 (هاتوعملا هونخو نرجو ع ير ا اعلا وره الم لف | وأ" تف امس امكا ااا

 ١ ميلاشما نب 09 هلك 70: 1050 اا 1 5
 ا [:ييصتلاب ةعش نهب ياكل اسل انرءاطت ماعلا  اننعا بال
 َ ودون ىرلحالاو هز هانخرخا ثقب نوم دارطلاه اور شيما داك

 / ب دو ذوملاو شم كلن 0
 ع د١ اوب ار ضسلمغ يا 57 ارمعلاغف نا خازم اني وكبل دبس يلا
 ظ / انط هيلين“. ماما وز تلو فاسو ئامقرارلاو

 مف طنا عالبال لا وصد اجطو |مينر خل نمل عامة: نماووهاج |
 هيكل لبس هده نتف لاجل هللا ثا ذهن بضيا نمط ةكششلاو ْ

 رو سل ماج ركل تابلت علا 0م وع درا هك فبالاخ نعزولطا اذا
 ا ا حالتسلاول انتل. يا و

 هداج لو لئالد نوع الاوجمو نفر لا نع اب كيبشم
 وسم اليل لرش ! تحن عيزلا للملا ىك+ صر اهبل ْ
 | داهمت دوما صنع صام اجل نملعالدب"ل بلا زعرا م يلب

 ظ لان هدعيلاعن هللا ينصر امني شا نعد اقل و حتت بح ْ
 ْ هداتسادوا ديل يزعج ضايع ةيمزلا رقاد اير

 م اهني 00 كلا 0 ىلا فل بصق ' : د

 | رقم ملول للمتلا ا ا
 | يامي بايام يورد هس يبو نر ةنتفلااونلعسا ٌْ

 اظتز ا اورتن نازي ارساىيي قاد كينولا مسالا ||
0 

 ف ا كرما اوملفوإب دال ساب الإ ب جحالا عيمجا بنتالإ دلع ا

 مم السوم اطعنب ؛نييسماولا نع انا

 لعذوال ارب اهلا وسم نت بحاح نعلمو ”:ناخا بولؤلا لنج

 ةسيام مالنا او شوب : اطلع بيوع جومدالاف )1( ند يمن ١ اسما نيرطستو

 : 1مل د اوهيشلا سور ثمود ديصش اوهيشلاو ْ
 | مد اعوط نراثصو ت نصا ميلا نص ذاَذاَهمادا منال اهم ارو بعرس
 ف يناس ونت ا امينا نييوطشلاوبب ين ”امخازنذل الان ناك لساذ بدر اهيجفالاد

 د هل امم الا لاندتبحا نخرج درب لم لمن تاعاطلاال اللا
 0 هاا ع مس 053

 ملتح م7 دس كمل ع امس م كلل سس ل مع



 - دج صج

ُ 1 ١ 
 انيق كذا وود انساب كقوتشارتن درك عوشمتحا رعاهج دعو ان

١ 

 طل هانم ولاراط وم تاتا تاتس ردحأ ْ
 جي د1ماسم هكذا تحن ايميفال جوابا بلثن اري اهقوش |

 ل ١ إل م خس سسش :ياتدلت ١ كر | /جوحا ْرْصِْيْثَمَو

 ٍ العنب 4 0 ا اىتزم ئسسحلا : 0

 ظ 0 هن هج ا ا
 0 ةراعنننشع 0 9

 يدا لهل ل ل اله نمالا ,تفرعاملاةوريل يلا عبصااذ بايت سم

1 
 ١
1 

 0 ب ف بهز رغد 0 مشب ىوعدلاعف | ا
 2 95 1 /لبغامسانائ صن ال لاقد تايهاونا ذي ةكزوملا | ْ
 انكولف ةلغؤ صوم كي داحلابشر حرت رج يغد ركع كاكا
 | "نه ئدرالالاف ظابجحلا اا لصامسا زنجزلل ىبنازبملان اسيد لاك يللا ظ اال حجب نكح اك اذ هكووسم خا قر اولاد ناهشلا لاقد بارك
 ٠ | لاق اوتح اهدار اق د دومسمن لعبه مند ديل الطان سيتا

 0: 1 هاا + ودصوم وه لص اهل قبل تمد روحا لاس انهملانمو تولدت ييداهلاربعتب نانا | وفا اورمالكانحيلا حلصولاو بزوال !ذاص نم وبك شبا ورك ه١ در واهب اذ ءاثل جاداكيرسعالا نع ور عج ذو فوملا ”يرغ واب ةعببلا لاقدانو وقومو | ظ اعزنوبز ابوح يو انما لقد جيش كرز لامع ويك و فورعملا يركبا |

 0 لل اولا ميل قو تس اب سم
 ساو حراج هل ماكالا (طركتي الدرب اكمل اله امد ارارسا دل | أ جيل انياب هردزتلو ا ودم اليو ملقلا ند اميالا راي لعموارلانأف | هتلاالازلا اللوك نماورث ا 0 0 للا ل وسر ايليدإك امب اذودرخ |
 0 امززعا معككل )اذ دنع ات دتذ١ يصر ةربرض ف! نع
 «ثارن اجر عضوم | 1 0 ورح ا رتس ا يينيهلااقنلكيل رون تولومباب ةقرسج

 ٠
 اي هللا عملا يف الصك

 همام رعب انج عن رابرهل تيسالعا [نمش الا دتدا ربع دىدرجا
 0 امل 1 . [ىصلار ان انما ؤ رن جوا هال رلاتدح #رنع ْ
 ءالعا اهالهال عرشو دنيا ول هللا ييدررل هررط لبن نع ناجل كىدصإ 1

 ا ١
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 ا 

 يعن او التمالاه) زو قسود وه ردعييل اعن هللاوطب وعل اةالتج

 تطور ذاوكدنسمل وطاناو تساقلا خف ماس امل وطعن دكا

 .ناح : هلذا ىو تبول اربم 0 ْ

 نع نامل المسا ديذو العر ردم ل جركب اباد ئمثيفل الاقمنمب
 كرعزب نعن ا ذي 0 . تا ل اجر اتطسو لو نمرحا هل ربرج
 : ناخد ١نينائاا هل تاامم تسابرملا افدعت

 ْ 3 58 ةاهر-

 اوم ًةاضقْا انورحم معمر عت يزريطنلانيياشل زج
 ىاىدعا 0 ان اكرئث هل اعهدو عصب اذاف هرووق مامن ال

 احوكينن كين مكح دب مربع ورا 22

 رعد اهموهوب رص 2 نوع دس عبدا همني دلال ةراضنالا

 نمازه ني دولمت ياىجلا هدوحو
 - ودي يلَمَمها ا سن يم الساوسازانينالاهّلكا ادم

ب سوابلا ديدوستم ىسوالاو فلو جرزألل د
 12 درعا اح

 فرع نب هللا ريع سالو( ك3 فاعر هو اووصنو و وأم بناوث ناطعا 5
 0 خد (هصلانجعور تما رس احول وو اصلا

 ال زو نيعلا يطب اة داك عننرعسو :
 ”تاصنالا لمعدل ١هرمؤملا

 هر خا درمان اقرب اقوا خيوع مابرلاو وج داون اذكر جلطالا ن كص
 221 ا ضو ل ءالثا راش نو ىلا اهنامجش كيعلضن
 سعر اهفرحامل دبي / 11 تعحومال كلم اوشن

 هاي كلا اير نو نإ

 ظ كادر اهلك هاو حاف ج7 اا امرشا سوبا ع هللا

١ 
  00فتانوملاو وبكنلاو سجل و ىثنالاوركل الع ع

 ب اهلا لك وسام اودع 3 رات ع يانا

 .ء 0 هرم أعلا ركب ابااي ءارلعو يع حش امي اف يمل, ولاد او
2 

ف لوما طخ ث ايلا! يرضسلاو شبل ثنا ملاكا يللا ركسيمو
 مارس 

67 

7 

ب 0 الها ردع ليزطلاربجينع يورو لوجو نمسا عيبا مش :
 

لا صر ب مصلا كك !١ نعارمالكبن
م هرطعيوهو ركع لاعل هل

 | ايبا كس

ثالذ 1 "بحاهتبعت ناو را اءائريش لامك ان تير تعلا يلا
 دن اهتبحا اناو

 كليويس

 ' 00 ادج زب لاقاهنماودخ براوشلا ىو وطعام

 1 صل نا جب دو



 ةقيحو

 شالا دارالا ناعما يدار ةصلانا يشاع

 0-2 ب

 ظ مك ل انالالضل ايل بلطاماا وع لعد رت ان دا هوم |
 هللا جدررمحار ةمبدجاوب أ تويذسا شن ن مواد 2 «..الا(قئحالاورلجلا!|
 درئللومالا ومنع اعل هذلاىضر كلا يزعرد كد ءلضادئْسنالو نضرب ا ٠ فرطو ريب ٍيحرَصَقٍر ياسا رض انا ن 1 لول رلاصيتس١امضكىلاعت |

 : ةاذوهو يد دوم ا اهيسصق زر كلور داع امن لذا يطرربعل !قمثد نب داك كارما ولا ار اق بوحولاب] اف بحل اعاالز ا فثحسلا حلب مل دا باع علام ول ملغ اىث هنا يض در يملا د ثوب اين ب وجولل مزح نب لجو
 9 نسؤلوملا طخ باعك لكو ابوهو اوتور +1 اع يعس ءانعاكللا ْ وينر ىظلدلاو زبيملا يس وصو يومن درسا ور : ادا سوح ارامْشأ

 و ووو وو اديب

 رلسو ورع راح وسهلا[ عازر تلاد“ ولا نم باائثاكا| نى مة حوسسسم ْ
 | رست ”ىر نم ناكو ه انخاوربجر ادلوقو نهتم اشن نمزوزن لإعل رلوك'

 ااولءل احول ود ميرعلاو يزلا ى مزذل اكعملا ٍلَسَو
 او 5 ةمنل وكمل بلو

 نيوج مدعم ا هن سدة ك0 4 000 وعر رو ا ده ىو

 0 ردع ةهطاي 0 نع م ةاكؤلا ا أ انكم ع هرج الطب متل نيد عساءابسلسا هيثرو 1لاثب ارقو قارعل 1 ١ لأ نب لاق رشع ل امن دن ١ يدر بعد | قف نب ءرك > تيدر نزل ابنا عضو و وارصملا نكك لدسناد وصخ وك انسإلاببيراشلا 0 9اةبساتمروتي ايما فلا يذلا سس“ | وسطا او ماز لا نرؤعا وزسَو بلخدل لص كيت ذدس دبش ةباوشو سم اء علمومل يلا هذ اذكيراع نمرود رضا راقدل قادلجملا

 مم" لا ميل نو سمك : 8
 «ساقو طمرالاو ثاومشل اب رئش 00 الامن من 1 7 البام ا 1 «راحا ي 0 ل
 صال“ ع اوذرحاف للان ان هرتغاب> ودي امر فو ةدر نيمو مس ١ ظ مرن عرطاوة باول: رجب بيسو عسلا هردعرخ واذ ب ردت

 0 ارا مل ا احر رراكر تا خىب ١ سر ارنب اور يو أ رحاو ١ يح امرلها نيب
 مهعطجار .

 ا 00 !برطش همر اولا رمثزنو احلل اصق هريخواب ناي ورلال ق5
 ااكذ

 م

 أ ١' ناكزاد هلع ضعر اكرحا زلعو ا كك !اذع + لعل اوعر جراشلا د ظ
 || مّسششلا ةهاركولسلا عق الا زهلو زان زل عرانا ىرلطالا ردعرمللاا
 ١ 0 ورسِلَعَللا لصوسل فكل طك ١ نرحرو و ماشاوب ١ لاق

ٍ 
 أ

 اذ
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 لان عورارع اس رارجلاو ردع انهن يري امرك لاق ةلاو ةئاسملا لا مضحا. ١
 .نلآ هن ادننموعاولعتل وز زيها نةمريعا همس يقر ردلاوربملا اصب اب ةوئلعتتلا

 ددعارمل اٌوثكيو يلام ردع امل اليلناو مرن لهنعت ل شرار عزنامو ءرصح ١
 ٍ ليوقا او جنيت و زن ايثدلاو نصحت ةوخالار أن >4 لاتمتنأ
 نموثكاةوطحالا دولا ا هزي غبت زج نينالث ت احلام دان ل جرن مزعل
 مهري م! سانلا محا اردد حاول اد جل هل ةنبح ظمعر >ءازإب ةحر لكن ا را حرن هاوار كل جر ددرعم !ًصاخل درعا نعت و زيفتلا م
 ةنافرؤو اهرل زهر حولا طيج ايدو نون اولي اهيلب اور قوام 0

 ىرزلا مزن حو ضمج اجا هضجدريطلاو ششولاو ارا واعر اونأ قطمت ظ
 ضخ ملا رجب اعنعب ملواوتتخ ةانشمب د ببصين اةيبشحاهرلو نعاهرفاح 5

 زر ةعرس ون حزم ايدام عمو طار د' تول ماب لا رشا اه الكتل |
 روجرلا ن ا !ةراشا هجوم بلع نط غو ما الع هصحراهرل ![هينم رمال ل صبا
 رروبلالاخخ ان نوار ةثد الَح همابؤلا مود 00 لأ
 ْ اًمرلاعاسللاوت اهيالارعس خ حوامل هبيعواع امج: لبو سطنل اذ 1 ننولاذعأ
 | يف هلل اعل هللا ئدر يشل شرا لاق يبان 2 رهعو ةوْطولا حلا |
 ْ زنئزمك ش ظ 0

 العا ررعملا]ماولش داحر ىلا زءوصو رش غر اعت هللا يكر كالارذع ١

 اًميوعان ]رف هاند جا امكوكربلقااعل قوت ولم 5 نهي مخلا ارو 1
 عمت عيلان هللا وضر ن املس نعم اورو رش عيب ام هلا يدر ةربوه ىف! نعت

 ْ تيرا دبدا ايتساو هاوس انلل نق وعز اله عمجرل شالا هلذ از عج ْ
 يبا للع عنان هب ورلاي ران اوذلهالارحيوو ع يزلالالملا ياه شيورل ١
 اوم ليد مود اهمشاو رمت باع يا معين كيبلاح

 رهشلانافادزثرل نق هرطخ امش اذ موب نبثالث ناضمراورعاو دؤدرول ناو ,/

 تيب 5 نيرشكألاو مالا يوكبالو نينالثو نبوشعو سس ويح |
 2 رلاو يا كيطلاو غن اوباف اًهُرَو منع يلاعث هللا ين باطعنفل ثيم نر ؛

 متل اقواس لوغمببب ا نع ئولط نم ىيتتنكينطقر اهل هاو لحن قلط نع ظ
 ظ ع ياه“ ا نبعموب رو عشر سيث كول وكيبطرب احن 5 ظ

 .يا كيندر فلعودلاوعرذ ناانلاس دوف اسما اها كو از ىو !هنئازعج
 تااصازكوبلاو وخلا يال : شوو ام كرطوب 0 كيعاع ا
 برز يادعدو هدوون يح د و راق اهملا ثمح ا امال
 هر اها ايي ةداثقوعإ 0 ل ا

 ظ .مموامرلا لد



 1 ١ل ىاكن يلام ام
 م :ريعرطفا موُحل مي اهدل يبت نم اهرلا انع5 الصئاند 0
 .بهشلا ماّيصهكاىهشا ةرشميرعشلا اهلا غمار شمت دما هلل اع تعي ركاز شن أ نع ةراششلا و يسرئلااّبطلاو ريحت بع

ْ 
 , 0 ا

 اع بالا باكل نيش ارد يذلا اهلك اهلا ماسر او نع دو مبلع هلل ١ ليضرإ حث عع از ووو درطلا
 3 ىل وم
 در بورخاؤاطج مدور مج ل كنز ياه اين د 0

 ميلا ةئطنع يرشس هرعهو ةنرزحلا
 | ير 'اهلو ىنطواشن طزسخلا عب ا
 زدامن زل ولامن لاق نرمي الع :دلا اهلاطةيوكتالو |

 عسا ل جلا لمجناددعو لان هاير ساكع ني لوك اب ةروسم ٠ ا

 اولعحو وخال ومطم بسد رق ءانعأ نعم ىلاخل الوب ءرلسرا جونا ا
 ياليل يدم ريموت لاكلا اثاثأ تالا دابع نكذلا ةكب لما |

 سحاو لاو شم يفا ى نب لعلب لجو رجو انعم عبار ارا“ ابها ل مجول

 * !ذك]ماملل] عجم بحو!ىنعبىسم انا رودلاو تاراظلالححجوون
 1 ا ابا لل ا سداسلا |

 ظ جمب حلا يش يبطخلا ييسوالارر عنب ىصخ يدلي
 اسس ةرمجأ هنو ول احن اكمبال ةالضلا ىف يشبع رف كلعج
 رن راق امور[ ذر اش ا لوهدل رن |ٍهصو كد ال البح

 ملكك ميال ةصادةبلب صاطلا زيلع دعاها ئيح 0
 دوهشلاد الث ار ركع دوهسلإب ثيعلا هوفر اف يرش ملم هيغل م
 2 ناصح مذ ارت صم م مش رالك نبع ظرف الثا رعك فوجب

 اكرم لا ءوصو ! را الغا م املا زعم مفرد ماعدا دك
 تي رك .العداوةالتملا :انالا تبنت: كصلان ١لائم

 ا
١ 

 0 ءايبنالاف ساقي التماثيل كت زب دوار امل اه اوس امر وك ىل "و كابن دبر نول رم لسَو ريل ع هللا
 الل ىسبل و ابلاغ ام اهم ةالسصلا ىمنود اهل اعن هلداىمر اينو الا
 2 سول ةريجاجحو قرصلا مازم انمالا هنن نيتلاو داه زاد 5
 رهاجإلل اسواسولاو اذالتفلا ق ديول مان مول نيلسنل الماعنم
 ثولللاز اطيب مم زاعن هلا يصر ابل والو مالكسل او *يالّصلا رلعاَبالاو



 ا تاتا نهامبو بينو انلا ارو وافل[ لطي ذ تانيا د 1

 1 مام عل 97 ا

 عاضياخر انلا يبي طخلا منع

 : وا دوكسللا ضروس“ 3
 الزل ار وللا هيت رد دةدتلا ناديت ضل ظ

 هر ل تيشيءارج هي انواع فز [قاعر اننمال اهنالهوسو را حنلا نال
 تادثمالا لعمر اهمال :ناوسطانل !عتورتوا ةيفج جالا انيك
 انما ءانند ىةالتصلاو لصرال ايرون ممل صطر ناب مالا هذه |

 أ ايل اعن ملل يدر ”ىارعل اظن احلال اقرتنو اهيطاودتللا انك نواصي املا
 ْ :تالوؤل بف ةالظلا وسل دا مومن وع |

 اقباكشف ردد 0 ءارم اةيلاورازملال صس ارم
 أ الوهطول و ثد يرن اولاذض وف نوموثكاوبخاو وحاو يب عسل رروصحفلو ةدكينعلا
 ظ ايجالا عمتي لتناول اهمال ”هكصوصنخلا ككل ا الاو اوهلممأ
 ١ نماهباغ دوو يلاهنر اهم ىبسلاب يتئابومطناكاذاوزتباث مالنا ”تالّصلا ميلعأ|
 لوعلان اب ع نبع املا زخم الا ظراغ م اوعز ود ووحا_هففانؤ ماما دانس
 |[ ال قدرا لبممكم ل مالكا با ووهطمرل !الاريعبال هلبرومط بح 1
 ظ اعاو در ور يلعإ بل دريف باووجا وراعل بشل هد ةدايلا| 4

 1011111112 دانوهظيي سعت وأ ٠
 | و 6 ل

 5 0 احلا مولان انكار موميطو م عبسع

 هرالاؤئطصالا نا هيدولص اروهطو عمن اك هي مالم

 زلوهسم كم ناو بطلا عيسللا د خالل ١ ك0 ظ
 الاد هضوطنو كب : كبثيمار جل ايالاو يسلار ايلف ال صالربحود سلا احن وأ

 ايل تلازإ اذ اوعي جهنفل 4 فينحارؤلبثا ةوربلا ذعوةلم اكةالصال

 يو / بون ا نب 0 او
 "اس ىاسيدب ةالضئازخمل ةرامطل انكي مل ول هئالذ دل ةنر الملا :|

 هج ساب طانشم 0 ا
 هيتس 5110 5 هج قلل ةراهطلا يشن نس ملي المن بوز اهلا ث ود ا

 وه ور وضم اهنم) نلت نامل برعلا مالك لوما اجرتاتضانلا لاك |
 ا 7-0 ىلاو اوبل البلت

 يي يح ريل اره الغلا بييطل وير شتلا )بيطار ازكي ت لحج



 1 اس اجا ابنخالا كد ل رتل تاج انهاهوهو'لأ تاعج
 مالا ضل عرب اوزيمامافضيو موس ردمااو يل اه مسؤل عيسي لعملز ل زاملالنحلا
 0 اوبصساامبجضرالا اهب تروهيط عءولابتأمث هاف ا

 ١ اذاواوهقوام يحمل عاقبلا ترهطو هرثس يولطد وبل اكعشر || '
  0 0يو ١
 روكذلل انازيم دز فوئامِرْمف ور عربا" | دوهمط ل كاع مريع ١
 ركارلاةابحل ام دعو تح امارسلا نم. نلعب رشد ووك 00 1

 نبا 0 رحل ةايجتا لح || ١
  000يل و 10 ادد يتعمد |

 ٍ هد ١ نيذائد
 1| ظ ماس لو رطيوميأ الار سيعمل [ىم ب جراي مكر الحج

 ١ اس و دعه هيو سلا اكان اهطاسد ارسل ١
 0 | 1 نسل الالهام ظ

 الا ىعزلا ونام شلا 4 ووك لأ والا مغ هلا اقع ١ 5-0 ٠و عسوشل ظ :
 انامشالا بوتر دكدو ا ةيتلح انما ارافيسد مل عيلان تلا ١" [موضعت اينول نال
 0 اهن هللا يلا ودق نوعا هيس هرب ربو يلاعن هللا ن عمن توكل أمس
 الجار ؤرتشم اح بولي ل الثا "رة دكر نواز ا[ داهشمو داكن
 ا يدل ا هشعد اورو عوسر اهل ن اىاس نع قالخإلا مز طم خلال لاه رنع

 ١ '8الصودم قالاو نا ذالا نس و لضلا مب يرتقن يذلا مامالاىنولج ِ
 ١ مسشقزوجلا ت اكيداهلا ربع: لات نورت لا رهط امررعب "هدسل نم

 يقنع ان هنتي يداشلاوزاءينح ود 'لايوالاف نع احن علا هدرزحا بهم وعوامهنماقاو برعلا ناذادب سول نسير ١
 ريد 16 ربدورنعلاعت هللا يمز ةزيزص نإ نعم جب وكيع ام ازك و رف
 نيام وعول ال ان رانمنلا» بيرل هدززا
 ىف )تست ' هل م ١ ع »و

 نيوتيلا ةناالو عمان ناار 0 ليا ' دوال ) 5 1 السل رانبإلا عقال ا 0ك يتارن اسال حاضت )جالا لج 1

 رت

 ره

 و ١٠

 لرقنا او

 : ظ 37 دار سك مدان بسجون >3 اذوريم دا هربا
٠9 

 ب ا ركالاوب
 ١ | داو ورك را وتحس دحوم ال ركسسلا رددت 1 0 0 :نكتق 0 انني الأ رايب هد تسلك ظ جو

 1 ةهاذر

1 



 | للرجل اذ بريك, ادرب سيشل "تدب دالبور نام نعرتبعمب للا ةراضتنسالا|

 ١

1 0 200000 ' 

+ 

 اًعو ءوكرم رشا هنعايندلا وانو دبور هولوول نمل هضمالو بهذ :

 10 0 راحل نب يجول دبع بدمحا عييتو ةعاضقلاو ب  لرخأ دلع هارور
 هير ني ام طنب عنا وي نه البان لا

 هتوسلا عم بحل ف ىف !طلخف 3 ٠

 |رناراه سك ربط فرب بهذ نا ركن اراشنجوسو درطلا ثان
 0 بناكمال فر "ثوم نا دج امإ ى دوم ىجب ولا بض د نم ن انجري اور ىداعب ا
 تسب هلا ره اطد ىاوالا 2 سب كادت راضف١ نيتلؤالا

 نود رهو ثددحي مرا جديلة رسكعلابرإ ايف يشل بهذ نم نينجلاَت
 0 بمد ئيزسل لاداقو ءابانسانب نمار ةوسواراناوت اي
 0 ىناشلاواهوبعو الي 'يللجا كام زرتصلرالا5ّ اب >وزلضف نه لبلد
 | تيل ان ,ىلدجافس ب ب رالاهزع ةارم فلا" اهلك نفل اطيب اوح

 ترفل كرش وم ل ا ةابصخو دكا اهطالم اوشن هيون زوم
 اهلحيبالمن امل ُه هر اش زله بشوت لاوس ع5 التملا بين لع جبان من دمك ا

 امهظالموز طل نم نمل بهدم طانمل اه يضف نول ناين نيلصلاالا

 ٠ عسو رماعمللا لع ب تنل الا تيشر روم اوررلهتلا هديا اوهييبشلا
 دل و : دار وعلا اوولم لفك ينو موطنا تيان ونكر زال 0 ل ملا انيس ىالا

2 
 ا اهطالبو دوعن نمل وأم نمزشاو زن مزنبل اهوا و *ةةلثملاف (كسملا ا

 ال تعول لاي الالب دكار ديا ذهام مر ا

 دعاوتم طغا ولو ركل نئنمولالخداذا من ادارملا هومشلا د1 الاناث ع
 كا اوما ريم ىف لارطنلا نيب و مزيبام عن عر

 وزش احلا تاس وسلا م الا بش

 ا 0 عجار نرع انج 57 وا دلع كاع ا وو

 بعمر 3 لاذ ئعيب اعل ةحكمالا دب دوال مث لدا يار ا نرع للجو رهو
 ا اييادونل نموا لحم نفوز قلعت بطرف لانو
 .اذهافنتاو مورفلابريذيف ىلا ارداشسال نىك قلعت هيضاقلا لاق

 . لص الرلفنلا ادب نعب اورثغس قراوه ئورهلا لالة باغ
 هين قمر ولحم لاش الدب ثييمس رعالبح دبحو لوخلا ف قيمذذاادجالا



 روعو

 ا 0 ا د

 ْ ياه ير رك بالرارو تايهاولا) يوزر هدرداو :

 قفز سلو الل ةلسرلل يذلا يئازءامصلاو ميلاّيسلا يا يبكا داصج ْش

 نسوة اير ةانك بطلا اهرمالا نر صو رضاوجلار قدس نعم ا هنسر
 جشم نروعزالبحم ليسو ير يا ةروشن و راعم زود ءاخو نكس لع

 سو دولا اًهلطسوو زاره ةرسسودرعلا ملل لا راطرعو عبس هدو ةعرثلا لاق حبر انادجلات ا هيفد اًهلكن انجل يار اهنا ل[ معد رفقا عرضت
 لحال باول ذاناماوحييرئل اكرم يهل ارا :دلاك رعت تش الب
 ريب تدل ايا تورظميف انع:انوبكأ ا دوبد|رلاوعو باول جار سو دولا
 كاهل وطر كرعش الاى سوما ئع بطرز اودوهن احا اوم امم

 : !لاحر رااح, يثبهللاكمل

 الالإو هروكزل1مشباَم انهدجدأ 0 يب 1ك

 نبونمل نأ اهو رسل ستي نما نااكن و دز هيدا اخدا هركس ارشاد ا

 2 ويس مينو كو ورح زم اق او ركلاوصا حزم اًموصنخح ماجبسبو
 0 ا

 انك دة ود لكى ىازئئمج عونا أف اهووخىا اورو الّصلاملد
 را هاد ساسو لننااباهتامبفو !عشريعلاو لت كيفان اربع
 نّمألا لا انواهي ارحبو ابعاس ن اكل ارك ذنوهرل يي ىلموأَم
 حاول نوشور حاسما رحم رم نك ا ودل لس هيلا ئوجا
 ا ىتسس هوصسلا اها ار اصيوب ثروت ادعااوبركك شابا ١ وحرل
 مح بش بانك هاوي ةمالا و زصننبلقلا ودل تلاضالا
 لن شيلاملا تسرحيات تسرع لوا دل وعول نيل
 ا ةرغالو زب عرضت يسئ يفرد وقبعنم شد رعل ناب د زود ملل ن

 يد ميلاد دودج امننعل سبل ب تا
 رمال 0 00 ا

 ا

 ملل مماالذ يغيث: له! اهك كاش اساو راما

 ترجو دال اهم نامؤنخ ايم نعت ةرخلاو 'ةارملاوطرموخعارا
 رارغأ داهيح هج ول د ايها يوم اعتالاذو داو جلاوجأكا

 امم حاملا وشمل ناعابل رادع داهم ئالاد رانك عواح اطالا
 ض 0 اًهجبزاذإ ميكو طلحاو مودا هادالوسكالا
 بيا اا ات 00 : ها

 دع مم وع حرم عج م سا "هايم

 و عبس م و قمع اه لو



 يلفننده اجيورامو مستقل ذب م هند اردركب تلا افجي ١
 اداورا اهيعبنو اهجيوز فوتنحرا ذا 5| يسم ام داهج / تفل كفرصملا
 انزودلعو ات لدا يدر ة روصو و نع ملا مودم وامين ملاهت اما
 الاجر هاجر الاثنا دلل ىو نينا دنع
 نا حلابعلاو يوشك لل رح
 ] بة دويما لكن اذانيك تحمل ياا تولي
 نير اسسبلارحاز معلا ]او يولا ةرثك اما ان هللا اند سارعت
 طوبا اك 7 راها يلم بطش نير يزعم رات وي تح

 ا ”أضيأ للردلا مطعم اقوم لك الملا روب جوسللاب جوع 0 ِ ١
 مه

 ظ | 0 نين افوافنسمو مولع الاورال الاوبب اًصلاو نانا عىاوئصلا لق البلار وج
 ١ اكذزم) الب ياو ةرخالاواسرلان د ظحمت دوم وبر اذ باكي الالبل الئ عوبصب
 ظ لب لوباصلا السالا وش هور عمات ركراردع نب ليعامسا نافعارجا
 ١ ركل ]عل اعلا لاف توب اًصلاواؤخسس نول هرحاو رد 'صوراررما داّصلا

 دعوي طايدوصاظعاو ينك 5 حما اًهيرزم اًسام١ نناكدج ىرحب رلعم 0 ١
 بد احالا ١ ىصعجال نمو ١حوعو لا نرع يور خنس ئبهس ظعو مثق 2
 عوز عنو رمل دوب اضلالأ ف منعياعنزنا يور كامب ىن ١نعرد شب ا
 ْ ب 0

 ظ جدا اشلارا بس اًسنو دولار اكو نليسلا ذو ةجاحلا دش اىاننالع نا ا مخير فجا نيصئت اانا يدب: جاتتاشا الفاو
 0 يمس ياه لا زي

 مر اسوب أى رينو اطال بمهحلا وثو ٠

 6 فقص زرب ىلس مصاوذ ٠ 1 ”رم اره يلب هلثافلطوحاو ٠
 ١ تقلا لزب ااهلمو انو رك ىبتبرم اىرلد ٍ ٠

 ١ ا و م حا هللا نصر ساّسبع نب نعوم

 يل

ْ 

 هوزهغن اهذ ٌئيهزلا هدروا رئعو
 لد معلا سارا 0 '

 لم يس اك( ثاداداهبلا الاربعب فاهلعأل امة ااكوهن شو : 0 مه لعطارصلار اص ,كزلف 7
 0 'اوبا اًزكورث طر يلع

 ا ىباروو ليطابالاب رحتي ىنبراذ ئهرلا نيل ة ردنا يع
 ىعض انمطلاو يملا لاى سيف نع شيركبل نيمسنبلاث يعذلا لا ةدح

 ب ومحو هاو يعرج كسردفلا ىاا لع تاويل ا فورت اقر رصوفتو |
 ا

 ١ دنوكوإجغلإ ام لبا دلا تسول قم الو ثيعسبطو بببلل



 ىماشتت مل

 : 3 هيدي اخد كلامو
1 

 7 00 كيقارعبا ارت يسوطلا ظل هروح كلاس ملا |
 «فدرحلا هزاع نملابإ لاهل شيصف 3-3

 ّ ازغو نريفؤموبرت هرد بمسلى ا ئيسوداضب يو .ذ اهوح دلهج مد دوحاوامجلا
 هوت ذا[ .را الصواب يب قال المهني حنش بج اين اول 2 وك[ راك
 كاعراولل ل عشب ا كوم هبذدتغنملا ل جالو الردسالا بط دنس ىنحالارل
 لو لونا تعا دبلن الضاد كيرشلا مرح نوككن ١ مولنسب ملا
 .”ةوعرلو رون لبوطلا زون دب رشلا نحف ت ٍلسومبلَعدلا كص هنا
 | وها زلعسسإ حت قرم بشد ركل ورنا لانش ار نإ نع وذاشلاه اورو

 . عاهبت بارطشا ا كبرشلا ال ارثممشاا هلا
 قومشملل اب ايري مكيوش يدش حا كيرشلا ىادر احس طب نقار اجلا
 امبهيرظاذ 0 ال وانا يطع قسما وب
 امج نيون الر اهبل لعل همن عز يزد هبل دي انوه ١لصقالا)ا1 حار
 م 2 1 هب شال الغ تلد كوزحا توك.
 ١ ناهلسنب ككل اربعوبم وعبمبلا لاق ه نعى لا هندي روب اهعوعمحوت

 ىف او افون نرايالذ وهاد دعيراعتدنلا ضر يناهل ا لاقوة عاجمإللا
 نعداور ام حلاع الاذن ير اضل اردع تاس نرش لاف ركتم كبرح
 لافؤساكدورككاو لالا ربعوبغم رربرمل يحس ثيل اقوعب دون تك[ بع رح اظع
 0 ل ادا سعي طة سل كلاما ةئكؤمرللا ١ ا
 تبعد اتم اروع مجال زتعالا ار اطئاومب هدوطتل يالا زضرلا جرح مدر |دهلا ملء وشم دل عجن مازبع يراكا | ا
 0 صحصسطب رحل ناكل

 ةقاوو يسر بت هاذا: قيس دس ام لال لفل هب وج ايفر يطل جرس بة لاه طهارة :رداوررلا لن راجلا ء
 3 1 هاكر نع نوليرلادازو اكهنلايانبإل هدادعاو دبش .هرشلإ بقا كو
 ؤ عقاررطع از زويل ادع انمدوئدنذز زرلاونلاب ةراخ اخون عملا اور لاو
 نددولا ابالغ نع حم اهلل ف 0 ا

 5-5 2 2 ارلالا 3 ل حسا“

 ١ ا زويبعص حيلك ةكو سلالات ' 0 1 0 ظ 0 7
 | متالطرم عرلاول [طيخيا خو رم هكراضيدو حجب عال بلي يذلا بلا

 اوطلا 4 لى :٠ ىلا

 تحب

 و9
 دوور توماس غلا بلا رلجاحلا يعن يذلا



 3 .ارسا يرحار عومي اره مالا اص مدا نيحلادع |
 هلام هد ايضر ياطعقلا خت بسلا نيد زيرنب يلعن عرل اكن ةلعنع :

 ل لوهجإلس نب اع نوال نان وبيزتنا وبعض هلع نعيبع يصل لاق اميغع

 نازيلاو مع :عازافدربنحاا زور دوري هش ردو عباتيال يراخك, الذ
 يا ورع رلامو

 :ىلاو 00 ل نع
 1 زا او 0 6 م

 0 0 وارسم نيصخداو
 ارئالكإ تي اعالرارمملا عييص,صاطوووترئرشبالاقوسلاق

 0 ا ظ

 ه ى؟“ 7

 ل ا اا 071 0 ربطع نع
 0503 هوجن ومو ور ودرج ع صويمل اًدبع نب طيعامسا
 ميج ججلاود يلفت: ا سلايل اواي ثد نمو بلل ند هدورمجلا
 | ليال نبأ ىلا ملغ اف عانتمالاد ملا كيورمجلارصا تيمليرلالاك
 انك اربح م رصاش# با ه7 2+ انمليدلاو

 ١ دتيوهاربغ كب امواراجج ل كيل/ ل جرلا ا اعونوم نع كدراحلاو
 و قيد شو ىنءوثرود اومملاى دولا اوجلايكا : ثاردلا4 ل ادجملا

 افوسردب هيقطخبألو دلعي عجرب الل ادهررز ىلا اممااعامجا زب اهب اىحالا
 ْ نيب قرار يوشع طبحا وبكل نس لا ناتالد ناميربلل ابن اميدىبلو

 ظ هتناوصر ةرد وهو ! عريب نع: لاس نب در شيرجزب حصااوإبو لح
 انهض فيلا هدرواا ذ عروى ارم (ئياججالث اضل وش منعيلامن
 1 ئولجل ئسبل السلا لاو ئبعحم نب مل رئعصا اكو

 ل ]



 ر
 ستقع ور 1

 ددت يؤ 0 اونافق امه اونا مشد هدبكوت انارة
 هل راسم سا نع ارهالك يلف كو ه تاع ةذطتا بهو ب لا اتوا

 وصوب كري هتلا ليسهل ٠ لوس ناكل" اعمدّلا ربع ئيرباحو ,لع وامت
 اوكا رخو هرب اد مطخاو هضيموسفاو هز امصالكعا و هرابكلف نم الادار الع

 هللا دانجلا نم ددجامئاوعرت ءانالووسسر انؤجر لائق اعرلا عصب اان شبام نع
 قلوجلا ب هدروا و ضيع «دنس وكب لاق ركل دارها لان ةرناد عطلتب

 م كناّع.ول ولصوم ا .

 كيحم ههسشي مثال هريبص نم هدعطاتلا لاند ولوم مات علا ليص ئمهدا 4

 فاونرل اكنانايحل نم رل اوس دارا تالق الوازبلّدتلا ىلا دبع ذاو.كبس ا ها

 قز ردا هيفا رجال هذ الاقل لج ديف ن اك ممول و فببعم تس تييرح رود يملا قيلاق |

 لذ الوسر عم اجرح لات ةردوجو ! نع جلا دوز ةذلعر ومسجل مين هلل ْ
 يي 'اثلاعلب برصد انلعجلد جال بس أ ةرعوا دج 9 ري دإَص ١
 0 ودرحاوى ئزمرنلا ىوقواد ئفب ةدرطنمدواداوبا مرح وزن رد ريانا وصاو ا

 فحل ارغب جو انلا لاق اكوهوناباجنب نوما دون رن الا اورلاف اة يصنص ان خئبعص ١

 تفدوا داون امرجرح اك يمض مزهملااوب' ايت يرحالاورب حا (حرعص

 م مسواطسحن اير! ارسلت
 ظ : نزلا لمالاالمالانلرحر قارن ان. ضاي درت درططل اب ىسرجلا ١
 ال ارامل باش روكتمل 0 ك١ يف نا ئبفحل او -ذارعلا ٠

 1 دولا نانو ب احاول ضاصرل امم بالا العا 5 امرلا دز انف ”ئبطرشلا ممرؤتو رنا ععانحلا ثوصلا وسن وكدا سرج
 ركذلا ورك زل! نعد ءاش موصّت ال ناطبسلا يلا د اسصا رف سنجل دارا عمجلاب رمان عربح ان

 ان اول نارلدل بجيل نك د ذادس طيس نا جنو وضح و رن 7 ْ

 2 نال طشلاوبهمازئرحا قدر ايزمةباور يفدربم ازمير ارسل | ا

 :هارككارجني)اهرصقنالب اهعامس مث ايداوولثللامزلنم ةموحيجالم
 روم جلا يدوما رول هربوا ديوصاك يا تووصل

 موك دشس فى اعت دلدا رمد حاحا ودوو دْذع ١
 "زو جاصالا سطس ارب اسس نشك نحب يا عبس نع ثلوماظؤملا الا يئنالاو كلا لوا ديول نمرحارلا مطتلاوشدر نجا نحال |طعذ نزور وزجما
 1 ١ امد قام عيلاعن هنن اور فيللاو ل( ملغ ةهعو حو مش الثلا تال اذاقمب 0 :!نهام وحزب واما ووتش: هرتد واط رب يالعبس لرش
 * جيتا كيلا دبس بل نيا مل اكل واطلا يدب يوي رخو نعال :رعارب
 0 ع مئنلاو ممالس نب ريخ نب رفحا اودع ونا“ 'وهروصمر بعص

 لامن يو ةردرصو نع در هروح تع رخال نتعب ءديووبرسل نهاركلا نادع ١

١ 

 و4

 دمج يحج بم همزر

. - 2 

/ 3 
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 م سب
 فدل ذائواطل انو ينحل وحش ماعرلامت هللائضر بعئاشلا بحام
 ىو علل هراضتف رع الف ديا هيض لا سابب نا فمع باند

 يبا وحر حرفك رقد وه د وعنو ,دعل رع امل الاووالئسلانمرحا ربح اجبر ل ملا
 ةعس غو وزخ د اخ ئبس عود ربل لافت ند هايد, باجزعيح امال دواد
 , ىاصلا دمع نع ةوقبلا وة نهرو اافذلب ةيرمرشلأا دارو
 ا ا ,عولع هذال هارااثو
 ْ نب ره مائي دو اك ئهراولرو طبع نقلي ذم م ديف درسم نعروزجلا
 ! رو دوس نم نم لعاب هاارذ عنن يعز جالا يم لالخام
 اسر[ !هراعشراولا هاريس اول خا ردو تب اشلا نب اطع مين يشيع لاق هثعيلا
 ا انيمي دج وج جس -

 اطعنع
 ْ مي ياكد ايب شح (داسم عرس نق نشد اورشلكا دعا لوسبل يلا“ املا
 بجي هوكي ياديجالف ح المل ايل وعرب و بونك ةالّصلاباث داوي ذوملا
 . لاا الا جلب دل اهرب دائم او اوحالملاو ةعامجلاو : التملاوصو لجل ىناقبلا
 ' ثائوطعم "نللاور ذلك ريكو اى اكوا ركب اهروهررر رصملصالا ارجل |
 00 هرعا ان اطمذؤح نمو ورب الوارثلبلاو مح ع مستو ئج الع ١١
 ارعالارزيملاار ”بماوعن نوكذاسجورشلا ون اسالابوسبل انجلاو طاش اواصنجتا ْ

 | ل طالبوا ئمود انامل ةهامخحلا بحوانم يونازم بيرج ام صواؤحا ا

 | تعاونا نار ابحالاالاقتعزلذقل وح سم قازئاإوصوّا هبدارللا و
 ا / ةئثو لسا هع لس قدر األ همسي يلا

 | نعدابإ ار نكرم بصل نب رحم حملي ولاا ؤكو بط تائئملا مرعو ربحوتلا | 8

 ا مروع ؤملا قلل ايريحا اجب ارعهاوروىشا نب ذ ذامسريبانع دامب ئبرعس
 | ناقةزمويعّرم طورحلا قحاومئالاو عزم ذا ولا ملور رن

 ْ ا 4

 ”ايلاند هانا ايعةالتلاسةالكلار اختنا جنا"
 ” >امع رشلا ادارملاب لعد ]م ائلإىا ,املاوجحو قرافللاو ب

 اة هجرت امو جلا هر انداويلمب مللنت زياش

 ثببعم نب ناك اكو ايعنلا نايم أ هدرواىرصلاو سبع نبدا وسد نبا :

520 ٍ 
 كا 0 1ةملاءوم .طاوخابجو ررل اًسالبا هلام ار ا 0 خحوفئتنوهو هدْرِك

 ا ذاداحجل نيل شا اوهو وحر دزعزللاو

 د ا  يمسمسيمسسل تاتي سسل سس يي 16 . ةسس+ 1 ثا سعي .فيحف ل2 - انام ] عم دو ت العاكس لاو لمعت اجريلتل انمار ا سو



 ث اطُّقلاؤ سود نرش لاك بي طنحلا 13 ”نووصلا يراسل نبال نب يخوف و
 ا

 كرب ميال سل اول ينط دابز نيلم ا ةعامج مو: ا كن كرب عاجل
 تيزااعر ديلا عطانمانمدش امل يا مكر رتل . جالا قد زووم ىلا
 2 درر يملي لاول, اوناو الس اسايبإ نير اهل اورو أَ 7ث ىلد ! وع دات ىذا داش با كرب ةزوشملاو ا.( ام اهفتي دان يلب لازال الع

 اذاش نال زارع فيحي مجمل ملاعب كب ارق ردع اعز هددارصر ةربوماخا |
 تلال بكب اودع او ممتلي الص ئبسولا ع امج موؤل ي از جرانع انما حرك ذ ل د دوجو حم
 (مَحاوْسر رهو رع عملا عمتى لان هن الاب الى مازعةاقرشلاو اونزطن الد
 نش زعفران دوكي ممل او هلأ انصمد كؤلايل ةروحاد
 نارجتلا باز غياهب ذوب امنومثواو ناطبشلا»ب دوش لا بزحعدوطلا
 امل نيلسلا لع امج رسل ةعامجا ]مل ب اهيل جوس في: يرماعل انا
 0 تلا غندت الضالا مراكدو م مالسالا اصح ل بمنع مك عماجا
 نازل كامحملاوىرتتلا ملا دارتحو هرعت ناك ناسعلا

 رباوزؤرم ا نمتدادبع ا نلاخك وب ائمتاو رداد ان ؤتمجلاف عاملا
 ربشبنؤو ,ناوعللا نع باه كلا ,كسسؤ ىعاضنلاو يملا ولسس يب كسلا
 هرارعو من يشل رزبالاقؤل هع امها ب لايغؤْسَو .ة,بلعملكلا لرسم وسر ان لاك
 ررولاو نال ثا ىبل يترك داوبا ع اريل دبل ربك رد ابطل او رمال
 أوه 71 نانا ذ الالام عرف [زيسلا لاذ وببعلص هرشسسس
 , رع طرلا ار مكاكلايلا 43 ميلي سلا لسراكل 210 0

 ع 0101 ل لداء ونين 7 لب

 ام ديد اد, بطلا بعت اًكعنب ككيبورح || نمؤملبرلادل 0 كيروصتوهو اسيل يارا ل عارم الاورخلل السم دود رمل نأ ملا عب صر هم ظالمسوم زياش لان للاي درب م
 هع للان رجت عد يرسم انامل سلال زاير ب اوستلاعجل
 اذارزماجو مزج رلا ذاق ب دولا, رصلاو باي ةلائل صاطتما اا
 كتاوت ارب اصايلا حجاتحاإم ا ذاق ملا ءذب زب عبف اح نوكد 0
 أن اا ررحاهلا جان ب اوصل اىصلاط أ ذاذ بستبال هس دريع3 ا داعبرتت
 م ارعول نم 1 ف 00 نكمل دنع 2 ًرارشامع و وسيول يلا كفتلب الناب الا جانحا رعاذانهلد ١ ةجبووبا برع

 امم ايلتس نضل ب اي كو ةاجاصل مشي
 مملع

4 

14 

, 



 . تت وجا ب10715 5*- ني حسم
 تحوم

 قايل كهل ورك مركزا انجل املا دانا بجلاقن؟نبي ملال يلع
 ىيعاولاذ رخال اح دب هدر ميا مما وبي صرة شك مدلا نعني احرع
 ىف مالو اوتيل رعف اونا از رن بعوهوز وترلاوا عدمت بلا

 و ريع رو ربلع هر انهن او كايلارا روع بعشلا اوقفت بلا وسو دوعلا ش
 00 | دوس قم اذاقئرهنل راسن ب ونا هين داعش بال

 ما لشي قيعطوضو ميماوبانيرمعأ]
 مدار بلل هدا الاوز اىزيرل اداه هانا ءاض اخت يال الا لكامجملا

 0 ةيبصاوتو دومعم يار حاهيصاود ليام علاوناشلال كب ْ
 عمو بنا نع باتل الاب انك ئزاريشلارنابب يصيسوةماتقلا

 1اس ار كسول يل ياتو عمل وشي يراسل لجلال رعبا |
 تنال بنل ادلل تنببل هوانا هر واه رسكو اهدوكسو اهم .ومهيشا ميم 1
 امربانصلا باز دزلا نم ايي نيب ام ةر انك مالعل كاتشاب 01م وا 1
 ٍِط مرة ودأ ملكات ف : ناجل عا ازور نع ز تط غو لحوم بكل نفت رمل[ 0

 امذانخا كنعد ربا نكلالف بالكرم نافرباطسلا طنا رطل دعوتك ٠
 الاوالس ارد [ رك نمر مشيونفكلا الزمد املا حش شاد هيلَعر صير ايما حصلا شكل
 ناحل ١نائغاب دووب .اهكاذف للا نجل وقوة بولا تضر 'وثةللعنا

 6 اناو ةزووصتملا لمنال امو5عبوهترفحب ارسل عرصمو موزع |
 ويت ا كيل نعم كرب تب ترش ب طهر منال العظمي
 هنا مري, بان ةبجمزعلا نار ودسجلا ىلط ا قك عط هروت اذكر عابومت

 22 اه ةروم تعاملي ةرنوشا نع ولالا ْ
 ْ دا ئطقر نبا عمال توك ةراغع ردنا اقرب رااح باكا يصنف
 'دلبلا لج ذناكاوع 0 عكا عسل الا

 اعل موق صو زل 2
 مااا هيام 10 اكسلل) !هسلزؤلاو
 0 اعظاخيم مو طضلاوك
 ميلا ع 1 ل 2-07

 ىلا ماها قهر ايا و 0 ماوس
 بدلا ذعاولو ماتلااطو لينثناع طم

 هموم مات تسانال

 ( م

 افعل اع سارا

0 



 | : سمر لاهل لس اذار انشر لَك لحاكم بح

 ا زوون عامجلا كول ب صخومر وعملا تيك شم ورطاسما ذة ضدرسول نه از
 اذ لا

 ْ هفركدو بوم 'دعجرال ن ابيؤطعونال ساو بسنلاب؛ 500

 ْ دكورنإء دج جك رلاةزروصط قلاب بوس لاخي !نيمرقتملا د

 دوصرخلاب ه ؟ئِباَمَو د شوعمال ا,هظمالافد4 و تاركا هيف رعب

 / . قا صك ربع نب ب اهيش ثب ناقل و :!ىرلاب فر اطزع ذ عملا تحد ظ

 تجارى هدابسادو ظلوا ارويلا ايشرشم عميدمل وس ةرلعْدكلا ظ

 وادا !نارملا عبببصرمد اود دمر 1 7ٍن | يضلا بوسسمحالا :اوةرحوملا

 يمول كرا ذه قزاطدلو اوبر عل )د رك زكىسبلو 00 رجوع
2 

 ف (كصرس مور !هدارمو يطب شل اهوش :اىعووومل [إوددكتغا ملال مل و
 ماب !ربعزب لب اًمعدص ثايدَد در وو ال اصعب تنازع و جوعو
 ثوكيام جدلا لسيرم نأبو اميطر طعوه جركل قيلعلالا قرا (طلامل
 نبا املج سو ملكك الي نيننل عام كاش كاش نال

 0 ةجبر اربيل رار
 ف درك اجار طك وله يالله 0 نملعذلعمجلا
 لل'ل وخد ]مقرن طويلا ارحب تت امنلما 0

 ا ا )وطال نع وعبر ميش و١ نس رسل اولمم مؤلب
 0 ها د

0 

 2 , د د 3 5-0

 00 داير ذانسوانضو نيدو نيج 0
 الخامجلاد زل ا|وريلع هللا لص انمي ضخ دار الا يقادس
 ع طولولا وأسس داو روس اءايادسملا# ةالصو وبلا دلصو
 00 اطمد'ثب لا ناقيرظت دبد اكراط لاق يرا ملال
 داق لانوسي اور عنب كحل روج ين ازمملا و هدرا دب انوه ظ
 د ا 0 دوج د ا 0 و ا



 زخامدو ل ننج اربسزملا نوداام لعوب النجز نيس ص مسا
 نرخ بطوط دب نيجارا يوان هانا ىمر يف اشلا طنش كا 2

 | دزلانب ةعيمو اداوم او ثببرخ ب واعمل يئهذلا لاق تماما ن١
 ْ كوونم بزل : .مبجو لارج ئ يات دأب يعنموصو مساقلا بخاتم ١

 د ماجي يطق دلير مان رنا هالع صندل ْ 1 جوصوؤمم ماظطسب نب جاتو
 رىينازوث ةلثرإلا اعبوكل مل اعالي امر م لاجحلا نب ةجنراالا هبت |
 نسال كحلاو ”ىرقولا نعيئور ازنكو بارما يركلاب اجب قه جاذاق مماا ْ

 ود ننوبلولاو ”يبيضاارببعس نب "ندواسم نع بهاعت ”ئرهرلا نع
 ١ ظ قطقرارلا لاف تسوس !1ياقلانببح ما نع ىرعارلا نى بولاق هتنارسعكبا |
 1 ٠ لاثراضيا عطقشو قبسنمو وجت بالقو قلاثدن كورتم ريف يسزلال او / ٠ ْ كوول اور ماكو ةيتسوّرشتلا نمي وصال عمينرلدنوكوفإال وصالك
 ٠ ١ ميتطف /و . وم محو اوه دانس احلا نلت |
 0 هنااوربب 0 وعي علا ١ كمل مي هاهنا نع عيد رص افلا ورك ركل ريم ارهاب شسملاك ظ نوكتسلاع دفاع لفل تنكس - يرلاوعو نيلسمدم” ناش جم كا

 ْ | تل توما قم طش دبع ع كحرتما ضال ول ٠
 0 ل دارا يملا فينك توب رةدوع عنج نعلا فد زيعتسس عنف نازل
 ظ 1 رين عييوطلا ناد وتم نصرت انئم |
 ظ 0 ها دة خل 'ترتلاب راؤيح ظ ظ 0 رسال حا ارت هب تلاومع املا ا مع نبل جوعا ظ

[ 
 | ده 0 "داما عندنا ل ان ابعنيزهو اسود (
 ا . "ك١

! 5 

 سد ل ا
اهئ ويك م بيب 2 نو ملاطخو |

 وو يفيدنا 0 

 دولا كورلخل لاف اقبل مسندم ه1 اجر 2 ران 5 ايفو اوفو

 ْ ا بكمال اهعتبلما تمس انهار مرقم علب ريتك وسد
 .بلكارلا ناكر ولا رذطاروءنعوال هل دز عطظوب 100

 ٠٠١ ١ هلذللا كحاب ءائعس 'ءال اهم اضم 1 2 قالطا لتعم اشالطقو :

 راثالا قفا لاو قيعظوباللو ارا وشك ارا عيجشلاو



 ةزارلال ىرجامإوبا بند ثبط هيي تنشال ب تبرحجئزوجلا ناك ا ١

 | قلع اوشا جب نمد جارخلب دون حام ,ناوصملا» مص هرهاظد ||

0 
 همر مشت ف

222555592573222 

 | هلعملاعدلللا يدر دوعسم نينعؤد ادا لآ ووصمااهماماوشلام |
 0 ع ئطق

 اسجل نا !ن اجرح لمرثلا وود ابا . اللد ا1 ارذال يومالاو دل ١
 اعتز الر كورجامي ١ !افب اور نم عرتعيم اكايل اماما ود لافتا دم ينساب ١

 | يدوي نضيوزرلا ميشا تكلا قةحتبم نب اور ظ عصا ييراضتلا
 1 1 م ةقعببلالاقو هوك يعزلاو فيرد ظ ظ نعزي هلو نتصغ ئاطقر ايل 'لاثد يلا نرخ اطربإطئائنوح

 لما اهم العنا روببسر حار 1 وذ مك شنب حتلا ىلا بازذا ةادجلا

 كار برقا اهنوكي ديال درالا يابو لشمر اذلا هرم ادب دنيثوأ
 ومعان! فاونملاو ب١ اوثلا) اوصحب بسن الثكأ ارشلاب الم بولا :ببوصل كنا

 نشودرعون لدم ق هس قناع قيلكو زارذالاب سلا يوجورسعل اه 1
رعو انو هريغوبرانلا قس انكم

1 هوكذنالصاح امر اظن مارت وعواو
 ١ 

 وو ضخسلا وص عمر انلاو مدلل لو حد بسر دورا ورع غل اذار بطلا
 صال اردولر واج وهو لعن ءكارش ارش مزيل بزقا ئيصو يملا جلال العلا

 هنا لوخرا ايس توكيزقو كل نم اًوهسل فادي برقالارحوكبىددب دعاك
 اورد باتسالكو غضا عديت اندست ل نماليلتذ | | وااببس وهيرتنحلا

 ادع ىَدرو اس 0 دم 00 ., وروح ,ارسلا جلي تاعي 0 دمر نما نس نع ىلا لاق بسلا تاويتملا مذ زنيلانالاو و .رقلاكزعلعور ال ائلا
 )إل الا نباتات اومس عسب وفل [ة ليلا نب اهدغيب ات هلذ ساكن نال تلى
 كلثان زمر انلا ل كح الأ جماح ىذ مد او نجلا لقتل ؛ ومكؤوذ هذ ١ اهيل عج تابيلاو اوملاور ايعلا غاون ان نص ةوعرسمعشلاب هللا لش رجاصدارا من ذا 5 «ماعلكُي مما زا ىشلان و زن مرت وطنوبلا وقومو وع نب نع
 تبراقرا + هند و + ولعن الا نوبل او وسما ىف ةنجلانالاو
 3 تكناءاماأ تاورأ ل كبسنت اًهلرادناو باودا است امامي قدح بيا . بحرا ردو دنع اع د لكنا ير >وع تس ب نع
 | ةيناشغ حالا كلو هلال اول الن دامس ة نجلا حاتنمت 0 َّئ

 او ثور عملابرمالاو دائجلو او نايؤلاو ا مل

 ةيميهارإلاو ميرا ظيسوم !دزجلولا وزن ًوصنل اوزّتدوهبلا

37 

 ١ وبا تناما او هينا لاعألا عاون' نواف ل صلا ورمل وركن نع
 | ناشط تلاد ناطر تسمح 0 لنسب
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 7 همكم حت باج

 |١ حامصشاعلاقو رودرا هطللاب حادل جزر لذ بغوعوز عطلارخب ١
 اهناحرازئم ل يل قه ازحإ وا وعلم جا نييملاعلا تاول دحر دوني اماللجلا

 ميييصحيت تي تي يل

 :ابلكا لعنيرصلاو زل اظلاوزنعرا ووو ارا وهيرتلا وعلا نب الامل ور

 ١ تايعيشلا هوك د هذانصالا وع اباذن ا 0 دهتاذ القهار! لاو اء ونص راكال ومي
 3 ىنامثدُب / يملا ئربغزب كبل ربع نب 2 بللع نع هئائرطلا لير عسس نبا و6 هوو وو وو

 ١ رثع يلاعث الذ ئضو هزيم باب ناجم لويراضاو !

 ٠ 0 د هبامر لك ميز د خجلا در داب راي أم ملجلا
 ا|لهداذا نإ علا بحا صن لاعب دوحاربخ نيبو منين نمراعت الط نشكر اطص
 نينار موش رطحاارثنب يقحلجح دز كب رحصبو ار طيف ومص دارا هللا
 تا 21 ف ٌراطنلا'زعجرمرالاو اصسلا نبد كئمج حر دلك

 + حلا خم علل .امالو هلال برغل ثوانللار العاب ىاطعملا بو اامكلا

 ْ ةرلس نب يور ةدرهبغك اغنر الأي اهنوولعلا د اع ىناهت ازعل الددشو

 يل اىذ هللا يضطر سياج ع نب وفاق يذل وركب نارلا ءامسلا 3 ديلا ةزاءاقل اربعزع
 نب اوت قيدوعمملا هركذ اكد اّسملا فاشن !كبدداخالا لع ديل دو ارينع
 كب امش ةوهسم 1[ د ىف زؤالسملا ثا نفل خلا يجلجر دلك نيد ام ملو هو لج محام
 7 اب تيجاوزقب امج 1 ا يزل هوز انف لافيؤصو اع

 6١٠١و

 مر ذ لبلا طا رسلخلاو عبرت يالا: ,ىملا َق يقلقملاو عرش توب

 || رهاظو مدعيا هلل نر ةردرع ىنإ نعورشتلا قبو دوماربا ميلا كلا
 | امل الاوز ومرلا مرل عنصو ني زلاوهك أشملا ئمرحدا ةردرمل هنا قل اولا عببلص

عصلا ن وكنا هيعامنز م 7 ايس داهئف اوم وارث 4
 مله ندا ئعدو

 هل حاوره يلو يراد بع نع عريج اهالعادل

 لطكرمإلاو نعل رعاجل ال اود حرا ةاذاسل انمرح طرا مل ذا
 مق

دجلا ا ةكلبو وكلا ررعس ىلإ نعي زم كلاهاوررئت
 بي اولو ل حدالب امو 

 عدو ولكل علاغ ملط نل يت يبن اممنعسول دحام جيا

 مليا وجرط بس هي هيت و ملم اونلاثعب ثااهمالا مارال كت 2
 هنا دال رم ال لاو نمحزحا ئيضاومو تلح يشوه كابن 000

 كب اوسداوصرج امل احرقما عمر تل باول عند اجى نو |
 0 م يدم اطر يا 35 معصم ع
 ' ! يذل :لنيفنحو قحو نطابو هرهاظ ءل تسخر زها 0
 تاّهممالا ْناورهالما حا غدا ملوثف ون راكلا اوحبإاوا لس ريلع هلل»

 ملط تا النمل ذل دب "نهاضر
 رئلاو مما فد : ىورو

 نهض |١ ومن امم 2 نيمو 14 امانا يكوط لالا وهل
 اجداحنب باش
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 هعتم اول وعم ةوطلاذارا نوقف زهد نمسا رقاث كعامل لما
 نم ن اهمال ونعيد ئدصحزل لاك هركذ حش اًهيمزل ارد لاغف هلك نم
 اعالك عماجلا ةاطخح ب اهيكلاددس دع اًضفلا حامجاوعووب إب م اّمَكلا
 يبات هتذائتز ىش) نعر اتالاوصنلا ىلإ نع ج اهم بر ورصس شي بوحاوم
 ىرمساركطم شب فيوخلو نافرمب الرصنلا اواو روصنسو رف اطث لاقمشع

 دون مل م معمل حينصوه (لفو نوسح م ئسحرحرشعيج ومالا لوننذ
 ” الاد مر فيلو ع هوهوزجلاوعب لالا والذنسلا نمرحال جحر
 هازعر رلان ملا نا زم يعد وحد اخلو دمحا١ كو نام نباو
 تلونح دئمول |مكيييشنب نب ن اىعشلا شيب درحاومر وكام ا طفلا + لسنا
 . ا نم
 هريعلاو فوشلا] الظن ايف ةر اكن اهدار هربا نبل نسل ٠ ضم : : هن لليل رل امد |مجلاي ,!فوبشلا وو راب جير ادسإل زي اور ىو لل كح ا ملا

 يذل رود 1 اهيعدوز نجلا 14 نيت اسمو الاطبزرسلل بح هل ليي ص و اب
 اهلل بولا نمو رلا نع زيانكوه ذب الثا د معجب هركذامبلا لة موم

 | بينو هلا ب او ءانعم ءوبيعلا لاق و مملع لل[ بصبو قبلا ول هب تح
 ةجبنلا قرص اجا وو صحا ول سيف ىئبتلاب بوصل اردعزنرلا لكما

 لعلائالاه) كالا ةروصؤم هيف ا رصلا» امل ىدع نمو اعاد وسم
 ل, (ىوبتسا صحو طم ايثخالاو رمل, مدفن اند ةوشلاب ك واورشلا ظ

 ىلاعت هللا ىدر بوه ن ! نعد اهلى كج اهعئن اوت رجلا ثد
 انوحئازعم كن ابنأ ممل لعن 2 ئمزلا 02 اد سم ورم لمس لع
 أر ىذدوضو جرحا الون اضيشلا رجع لاما عد املا مالووها ظنا م ثيرضرلا طك بر ردنسملا دس اد !ى ناب ءالالك اور يرن ال نا
 ١ ]|| لا يا نااوملع الفن اًقونرم د١ نإ نب نع ةير اعلا هاف دن
 : راصتتات دامي 3 دواداوب او زائلا امل السمر جو حاوويتلا

 يحاصاسس بشلل ه العن مو نطملا قببط نركاح ا[ ع قلؤملا
 .٠ مسودرئؤلا رشم
 جوملا هلا نالحا ئماطسلان ال ارش و محلا سلا اهبنعسإلار ا >كانجل
 'لزِكو درا دى اولا وحل ص /ل لن رب الحا نحيي بول نبك صو

 ب جعل ضاخو ا ايو هلنازيصلعم الاربع بخ ؤضر و
 اووناو اموال صوم مرح مدح اينرد الناس اطل نسا

 اءالوعت العار ن انجإب١ ص ودعا و 00
 . نعامامشل اهلا ث اذن اااه مداه نك ينرلانع نعروسنلا كاف
 . راايلل دنع عن هللا عر يزارلا ءاَمالاذ ات د اطعم اسيل دولا

 اهيعاموم



 تيس سس 30 ه حس سس

 رجلا نعي اعتمد يطور ذأ اممامالا هرأ د اكس ذاك برعلا كلو ءامساخف :وكاهيعصوم ٠

 يصد و هويرستط هر تاز م و ووك

 مة زر سرع اما رل واحب افياش اسد اكبلاءال اقدمت نا جل مئحنبا
 بع غرد ز زعرعؤسد انا امنا ف ىيئنلا ١ ةرسسو ىو املا لا

 يوي دكت تكي ين حا لل 0

 .يرودو اسبرمل قرس * ئرعؤ رمز لاف "ناجع

 ىريطترا رلانكتتوع اضانلأ د ععصبال كببرح يطق ارل'ل 0 انما
 فيرس زجل و اهله لا هللا يقر نشب ام نع: جطبارخادر
 ئزوخلا نو رواد فبل اع اليخ كورد وسمت 0

 . 0 ير بيصقوبط برع نسي وذ ىةئرمائلاذ يا يلا عونصولاو
 0 : نابل ماد د نمالنمل اهالبشلا ى'الدملا ْ

 :لب ءاننإ دهرا ماو بش ذناوتذ مف دايو ءانمن 00
 اعاميلا اف دتاهن اضحك مود /ذ 0 000

 بصح نئايذاجل در نال أىاحا ايي رسوب د دارس الدول

 اذكو طامريدامو مب به نم اننن اننبح بحل كلاش علان هللا ينعر

 ل اهي ملا تمشي دان كع ل ايطار ةرت عا نع |صالكر ازبلا
 رالي رمالاو مساهنب تشب رخل و > هوك ذ ارأ مملا الك 32 راه فو وعلا ا

 ؛ 0 ءطالسمو دك ل
06 1 

 ' دقو زان ذرخل نمْومُف رلادارملاو عمي نم عاورا ير ض1

 در رشا نم طر أير هز لادا غيم نسيانه عجل وراي
 دن اهعشلا ضرع ل هدو يرصااكملا نم رصدت هيا يل ظ

 اطلس حج كن 3 داو نوهدد . صن عر
 . اوس مدعي هغام) الاود عرضت [ضرخا

ددوعلاو اريد انرر وب زملا لأم لاد ةكرشلا ودحا ْ 0 17 ١
 
 ١ ترحل نوكي اذ وذو حجرالا ةدحلار اهنارتمت اهنموالخر داطالع |

 و
 .ءاصو نورث اوعل كم: ثلا وال زوح مامي دارلاَذا انو هل ارا لا

 الا ركذ باول 0 جدد ا ات 2 ظ
 مب مثقل هلا يضر شدا نع عالق اهلا امس ةنجل نك ّْ

  0يا عمو ل وصجتإازاذعنمل نعل 1
 بح ىو حملبرلا نم مرا الور هش الو العار نجال اح
 ا الا اهئ بولا ذهن حسا

 ردخبع جرعلالع ء.راهتقاو[صالا لال اهاف نضرمت مارا
5-22 

 اهيسسس بسلا د

 - وب ع صج عض



 اهاغربالىارل رت ضعلا وذ شحافلا هاجر هنا تحأك ةح[و لع مارح اندم | مارح دوم ا
 ايينرلا ه١ !ننا لع هنا وعنا الا مست لب املي لوا نيرنافلا نيلتالا ع
 يصاغانبد هب نع امالك لضم يا كلرقلا ب انك كرم اركلاو و
 'ء م نِّل هردس هوا :ارعل اطفاحلالآك
 كانزودامملاعرصن يرو وفاؤزكل لرحلا وج بال تانرحكل ةلجلا
 ا هيد بوني نادر مناك انم اواو فاقد يدرب م نرلا

 ىق/س اتبع عرج شي نفاه رن اوك ف يرذاحلا نسما اهب! اىزئنا ردم بدرت |
 ”ريعاشلا نددحا طير لهن املا لاًحرضاطو ارمنعو امن ملدا |! ٠

 00 ع 1 مصوببذلا
 اهلمالمو بهذ ن نة ثملو مضدنمل ل اهواني بخل
 ةيع لاو 0 [1اماملانب يزلاطهب انو نيشنمل 0 نيبو ب يذلا |
 . مآ مشيال قرتس هنول نلك اول اف حلا ود رشااو اميهطلخال ىذا يارعملا طخ
 ابلاوءولولل نختم كمي داهصتحي![ هو ابصخونافرن ا وهب أبرل اكسس
 سان ةلبر د اهتزت وب ماهر خر نارععإلا اهل دا تضالاووطالا :ء
 نوزع اقيارتنافبس والا نزل نر اطص كد ل هزيخل صل اح

 بيطاصوامو ذي طاهت كلذ تنطافات 1 و
 رمرسسلا وكل رهوظ اووى سحا نمازعو ا ان ود وللار امنثعاب اناوسعر هذ منال ناجحو اكسر اًصئرحا 7 ايباهرحادراعناب

 ةكمسررلاب ارمي اذكد“ هركسمملا ر علا ونار زارا فارس الاد ١

 وعر اويموعنو هيلي عماةردصولا ,ثوك برنمب يذلا يباضل اصلا زبخاوشنو
 صاببلاؤ اولا ذاك ارئاو والو رطو ومار ل نصرا ىبوص ايل وق ينس

 : حالا ادعو ولام امس ١ دوف يرس رس هليل تلذ ماسلا ريس« (ذ ل اهبالو زمرلا ابنك ثبالسلا عد جمل مال ند

 تالقالا الاب هسا ابغا ينته :نبصألا نيرننجاص داع مالا لع زمجو يحل ثال بهز ن ايقحل اون اروع همر اما ضيب ةر دما
 راحاح » ير ابا داس ات ىسب لاعب هروكتة رش هبطعإالد توب مدر مب "رايح جاننجيالررتثفيال يطال اا

 ةناقلل واهم امراطدن عجن تب ةرلشاباش يش 0 كالو لددكرا 2الازبلار ا دافن ال ترمب الولع الرزويو ئبصم دارس

 ا 0 5 0 0 ا قد لك غاداملكا اهم تدارك ةَرعل



 ا

 أ

 مل حا ش

 ايباد

 افشو رمل اهب ثووظي ا جد + مو ىانصا ةشالث كلا | ا 2 حدوري ظ ه واكو هب عسأ أَبي ملا هنعد اكرو | ظ

 لسالاللا 20 ظ

 0 ثوملابونرطؤوشلت طخزربلكئاينرلا ةايحلا |

 مصمم تبي ب صحح 0 عدل سس م ا يحمس

 |رتتزعيار بع ب ١تاوذر تلعب 4-6 : 00 دو نبزلا

 1 ندكملا 00 00 اعدم زداكاسلو رمل شكيب ا'ضحب الا عماود الل مولع ذر اصباب : ابهلادخ نككالئك رمل ا دادا قييم اعلاوعب ا 'يه نبل اك
 ملا همصحوا هر ومص ١ ص 1 نب ايورل' امييلا بني كيلا
 | 0 نقيا نوع هّلذ انش كولو اهيد'ل خرب ن ارد رباك بيع وصلا يطع

 هش اجا علو كو نب 0 مشيالا) زال ةروصولا نامشسالا عمالرمارب عمال احوربوصت بدلا ايفل ةروصلاةوثلاهروصذ امور

 0 نوروصح و دلاوتلاو زيرذلا تايون ١ م 4 ىوملاد اعلان دا
 ضمدو بوز ب معقد د اه اىف'نيوغومتا : يطالوصا "لبو شك وت
 اهييحاماءزعاك د ئيإن اهتم زامدوؤلا تاك مر

 . وس و 'كرونهشسملار را اذ يدوس هه
 ةروص و لكشت ادار 11 فرحي ىد وز |6 م خوك

 | اظالرصللا مدام وصلا لكان عج جاوز رمال ثيحير عملا هت 7
 0 | كراون اممش وس ١ درلارظان 1 مل هررثا ذات ناسالا نم صا خلابرنلا
 . لس حت وطد رت املك واجر وصض”ةاحورلا نذر مضاد
 ١ ارا جامع اذان هع مابف:موصخم يح ةروتملا
 احورالاهت انرلفنلا نع رولا هالو مبيغمو ملعب اعفه نسبت نع
 | روت جاوشلامج اباعإ ذا هون اياوْرلا نشل : جارشلا حبر ونلاك|
 م ةظودجعب ةروصلا حتر الو هربت توا ذة قرع يرون |

 | ب دوسبعلب ىناحو ١ معو ابل - لاا اراوسألا

 نم احورلا ل( لذنن او 7 يا 0

 ياسا ناو طوال ونعبل ىبب نيب قرؤل ا وءاوس نلشم
 0 الذ ضالخب ركع بطول مادجالاّى م
 0 م ا 1

 تورس واوفادس يشل |
 ' مدان 3 ”يرمادكم
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 يايا لس تا ا ا ا ا للا لا ا ااا ا ااا ااا ا لااا <

 ب يجامل

 تحس

 ري كي نم سرد: همجي



 ا

 ا )ليلا اق تعد دب ينم ملا حف ةرحوم ابد .زييساخغادحا] بال 00 ا
 2 يمال |عقواموطبخو ل نجلا نإ ًّ و و اهتراعمبذ ةتصاخخ
 ظ ايلا نايا كح الكشلا هلعتشب يذلا هب اية تبرد إلاك

 1 ْ وسيف شل ناجشلا ذا برملاغلا امرلَعدراو كتملاو

 رأأ | قطو ا اريل فمن امن خحلاٌدوخحو ناب ايلع منشن لو عاما عبد دش
 | سقكارماو الفعل نمرشكن عر ره اشم حو دس ملغ الاوهل» لك
 ١ نغيرحتب جرس دك با هريعرصأن يش يبذل وجوال

 ا 1 الكفل 5مل ضرالا نمو ابي[ اتيل ان هلل مطور س اًمعننا
 ا 00 1 را م رالاراعانموكعو
 أ قدم رسسعو شن ادب كو رند جونكر داكمدا عملا نارا
 ا نبلمكتلا لان 2 :نواش 0 دانسا هلا لاذ تبسل جاو ظ
 1 نمو دالاو جرار انئم مد اس جا لائم اكؤلا عر هاو ىرشلاي ييبوطلا ا

 00 هوجو را مرد ميهوجدو زا خوعوج بازن
 5 01 طيصبق لولا يملاعش 0 2 ياش

 هال لقبر لانا - الا 1 هللا ربعاوب ا ةرخوموش ظ
 زويا زأشاوؤبصصو جو نم تكس رجل

 حم تاك لجوه ذاوارجافداوح نام لس ايما لكم ميل ع بحاود اًمحلا
 سن يون كار عد الضخ ا وسفلا لس طال و و
 ب ا عرس نادازحاتدا اك صوانعع رباع ٌْ
 ظ ١ بمد موقسات لكولخ م الّصلا ضن اًيالا نعامب ناب جالو ْ
 وصولا نال [لع ةزد اجا لع ةبحاورلإ وفو*شرشالا ا هالعس: 0 ظ

 حي ويرنلا رمش ككئارذعل كانناع ناننالا ناحوناك اه شسزاوجلاد
 'ابك ا ففلورد الون ايكلا ىلا نم تاع لال دوب ابك ل عناو ماوخيف :عامجلا
 ذ 2بجاوة لتصل وى ذأ ردم ةريبئلارو رصد رهن لعل دب 0 ةحيصزع
 اسوة عبإب الرمل واير عاوصم تمور ابكأ عب لئاعتناد نال ص دود السالا غانم نمن ف دز وج الور خاوب ضرلا مؤسسي لبي دب انكالع أه . افوجولا نكككب ابك ) غوص نا واو جاز ن اهب ثوب لسنا هلع جبع
 ماوذ ل والا رمز اوحرم١ بوحو راع ول ذل دلل وأ لكوصاطيو ئيببطلا لانا
 يمد عزل اش اماوبم قسافلا خوك اوحْكَعوْؤ سلال عد امج ب وجد
 ةالصلا نوجو الع زشنل اثلاو اماما رجالا ثوك ادا اوحوة عاش ةالّصلا
 ناواف نمو تسخن خاله الضا د فانلانما ارورصز اوميلكم مربع
 هاهم ابثا ليل دريلَعو دام جلاك) 5 :كل صو مئاب دل قاثانببع بال |

0 

 هي



 | ثررسحلانب نبالحلا ن غل نبل اربع مدح نوراكزيسلا و -وهسلاازكو 3عد |
 نازيملافو عطقنموعو براهما ويلاق هنعول اعلا ل ةردر هد ؟ نعلوس منع '

 اماووسرنر اد عمان ثيلاا بن طا نب هللا ا ردع. اند عيله تحاوم مذ اسم حسب
 ] ابالعنربةرروحاب ا قيدرل دومكمو اقف فطالما مببنتلل همدان و يننا
 ريس روحا انعاب بلا يو ةرنوطوب )نم مميدرل الوم ناالا لنا دوب
 وعم اضبأ ددالسا بو دوا داوب اوروصسم نب ١

 مِلَع مَورَمو حر اها ورحل د اهرب ص اوه يزال ل داشججي' عبرا دامخلا
 نا لعام دج يارككملا نعيبزلاو نورجملابومالا ةشاشلاو والا تاس جبرا
 ١ رم اب 'يراظلا ف دضن ًَ ناخد اهبحروش اهناذ 'نعيللاو ئورعملا وما
 فانعال ثبحين اسلاك :رركلارنعرُيل ايرهرهأجت وكلما نلف نكيملاو و فوريحم اب

 اهوا نإبراتخلا نطاومو لقرصلاا ا اوَميالْدَم يعم
 71 : | يذاو هنن ا لا ةوعرل اق اشسل عرب صلاودمع زحا قى ريص

 دال هي من اد اعمر ايظا ىا لس اغلا نان نحب 0
 | حالا ماوحد اهحوصر انكلا داهش 2 ذانلا ل مشا مدب دارلاو من

 اود اكن درة ادوم اعملاوراعلا فذ اد اهلا مل نوم اقل اول شرلا ةتردو

 محملا عص صارو وريث ا دومو ارد دلذ هع نومظعالا درع بلئالاوه
 م اب رصوط د دي 2001010

 روفر قس اولا ىل ام ما نعول نب نموملا رص عروس طرررعم اوما
 ديا عتاع مار دفان رش ورش ولا ملغ 20 ةرفلربصلا نطاوم3

 موق نيمو 0 ا احب اكن اورعصمت رم
 00000 3 جلا يباتمولا هنن اس عمشو اهو لان هللا
 مان ! لمان انحاكللا رو ناوساو

 لال جل

 !ئالامب [كادبخ د تاطلتلا هطرشوه وش ومار طلاو طرغنلا
 ظ  يعب مهجر اذ 0 بلت ا م

 ْ العال جنو ااهرتحاو كنان اوبل وتطحا فدلوفل١ اك ذاخ او مر

 امر نبزعزح بالها ةروصعاهتم اد ووك وا بالكل هبازحلا ا
 ْ حروب مما لقال ان يلي رلا دنع اورو صاعلا نبا
 | ف داوهو هراجلع رحاو نحدل اراج ا الير انعم ا ا
 يرن دلما ىوفحر د الث داراحو تائ>رئر ام 0
 امل ا كم شل تعود كوع تمر سر اير
 0- طقذر اولا وحبل )دوف نموملا هراجاؤببو هدب كر 1

 اسمر اذن هراحلع نائاحرل يزلااّماو جمع رعد ئه
 توم مسا ل

 أركز واياسوماقلا ياقوت باكا عرس ودرب نال



 وينو شلاراب ويب يؤجل د اور ؟دنعيلاعت هاندا يصر ناؤعنب' :

 د اوذزسهر إبن قوفحتش الثرل يزلااكا وراوجلا حو ءالسالا نحمل |
 تلوم 'ةزراملا ل اانرئتتس : نجلا ف حور اولا جو مالسالا قحرل ا هت
 اهوفحاورثل انما ]ْبلوملا راها برقاو بيثوكلا ١ ؤ صلع طحب نموصلا اهم.
 ظ ماركالاؤ خرق و لا يرن سيرف كناكن اك جوزلا ؟ركلا وسر احلا ري حوتسب اس.

 ١ ابي وزرشلا عذرا مناكجسل اةئينت هفومل رلارلع حالا اثالاور ابحالا نم |

 هربت اكلأو نيلسملا ب بيرل لالا ليت رات نانلاو اولا ل والت |
 | اقبل : لا اوباو هود ر از .ليحوزلا يناثلا ربت لوالا ساو |

 هللاربجز كرد | احزع لك يملبرلا كر لحل اعالا بار ياباوثلا بات ذ
 اللشيومو ارلصلمب قرط ل مصعل اكو ينل شيع لينا و -خارعلا لماحلا لاف" ْ
 هتلاربعدخبث نعروبزل منه اية اردطلا«اكروو كم :ىعارلتمال اقلك ظ
 ا مح عانضووهو يشيهلالاق ير احلا هنا

 ٠ هناا ركب لمص اسي يما | ٠

 حف ةزرحب ١ تشيداحالا باب اع يا 1
 7 قو رتوو ةئبع ةئهو العر ملاءد اعروه و اينما ”لعافم »اهنا نمد اخ |
 دارا ريشسالال رىلار اضاودل المينا يرتشورلع هج اد مد نان
 ا :ببال حورسال هن اذ جيف دمح الطائي امل ينحل عطايا 2.٠ ال 4 0_0 ل نرعو مج تطاول از قوات مااحد

 هللا ل وسرأب تلق هناككلانو اة يطو تنال تشيردلا لو لاوخللا
 | ١ تلات يشعلاو ف املا انهو نبرصملاب اود امس قضووااعبدرعلل :لكبووسُلا ولطلب هولطلبك ةهلّصلاك نارصملاامَو
 ارونإلا نت ننولاؤصلس كرو ٠ ىنلمب ىنحننرصحلالطاما . و

 نفوشالار بار بيلغتلان بلت يرطسولا امثال اًولضن ة دإبزل رخل! ل وصح اواطملا فلسا .اطخل اكو اصعواوششالا كيحنم 2-29
 ١ نيبرصعلا وشد ادنءك ادن أم هك صلاو اشعلاوت !سمعلا ن اًرصحل 5 ْ اصلا وتل بيعت اد اعدالا/جاحيل مذ اب قارحلا ء ارشعحو

| 
 بئازلؤكحر اهنعل !ء رانش رناعم امذقو ةرالومالاب ايرمخحو ين
١ 

 ع مذ لاق اا عكر ميلع هللا وص هللا ل ور ىنماعابت ناك ' كاف ثبعووا هللا وبعرببا ماي ص او ارهزؤل 'يانبللا زل اطن نعم 8
 لومفلاا يشب يس اؤلابؤ وم مرو الث لع بظاوملا نظف احب اذد ١رئلالماح
 وسد ءارا خرم ىانألا نعان امر الب ورش ىلوسو ار اذ! !نم ثوم ١

 ناينخ عزم مل وا ايبو ب ةياوريد نيونالل ةبقاعلاو ل ذنحو تام

 0 7 اعرزال ىلا لع درصعلاإع بياقللا باب نمانعلكالالاقو

| 
| 



 وطي دا ورك , اج ناو قوضتلا روس م| ضعت ردزحو تشيب ركل عسب ٠

 الذ ”ىلارخلا لاقرب رحب ميارلالماحْن اك 0 3

 لا ا ا و اه١ئنوا|

 ةررئلا ؛روهيشم خنث + هزل ا0اةزبزب ند ارودد [[

 انارفكن مز مجاز لأ بل : ابامالول ااكر امكن اريخْنمف كاذك أ

 مين يل ةياستلا رات
 ,لكذ نرسل لامس جر تاضاززب هده لامك ا"'شرماح
 وممؤل ومو تنوع, اقبالا طن ايراذلا هلك د هين نسل ارانب داب امزنكس
 | عمبصو الوش حا صوضتر ملغ د كردملا دم 0 1

 يلي رلا رجوع كيفن لف نال ومالاو رلاوب تطرف لو عا
 ْ 2 انثى لزم ىلا ندرلا الذ لج زعل ينقذ ني ميلك 7

 هورلع هذا م ئسملا اح ىزل "درج نبل مووت نب كرس
 دق كانط بسم املا .ليرملا اطلادو 'نيعلا عب ف نطل

 لارومملا ”ازمتملا بي 3
 هداغو حباودبزا يحال انافان الس نين امد ف زك اجد نجحت لا

 ب ولولا بلغ هرقاود علمود يدوم نب حيصئش نمو
 لليل الما لتار امس امال سال طار لماحنارعل لم

 ا ا مماوطلبالو اوهسسل نَم عماوهسي الواو مماوصللبا|

 5 3 م املا حليم 07

 ا (تئريلع هللا“ لص هللالوسر قلتم ١م هظمرن العا ىراق ىلا رعود هتنا

 ا يف ةررذ يس انللراصومنو كر الخاو ردد 2 46 0

 ء|ممالوا ًولعْسرض اثررعررعو يروعرومو ضالاكورتا واسس روس

 أ لاقرشو نيو كطيو هنو اهل هللا يسر لم امال نع 4

 | تاقدفا د نب هلا دبعو عاضصول ايزل رض لاف[ مصنعا يمزلا

 ا | خئئوهو هارب نب وزعم يلا اق شاَحعٍْبركب اوباو هولمع ربع فلا
4 

 نلزيالا نعد الواب نب احر دن هناطمرم كب اول أ واسلا را معت والت ماخ

 امهينلخرب المتن الصمم تعا « تاعاح
 ا 2 محاد يك هولا ابلٌصَهلحد هوكحو

 ظ اسال ااه” ام نْم 000

 ظ 0 اي 0

 اعرب هتك اف ل وع اشم اوردر فلا رصاشم لير طلحلكو اكوساد اييدرلا تح



 ما

 . ى عقوب اهتحو اهب انج واهتهارتنعو اهيصنو يخل كن لعن عاهتح
 ةدززلا مسالا عيت ىدكلا عقداملاطم م جملا رمش هوركلا يمك ثاهيشلا
 اكل اوماقن"نعاومت اعل لسمرل ١ث أن ايلول تح بحط وطكم عل خاج او اببمال

 الا اهلصإمل اعلا ذ ةشطح سيرك محل عا رلا اهم
 تائويلب ستنالو ايزل اود ا 11 0
 انوا وانو ار وكلا تحارموش قرشا سس انرلا تحاهس
 لس معان ءاهلهابلدحإ اربع يزااوه اطيب داهلمايرانشا ارسغ يزلا هت

 ل رب تيس طابو :حاظ :ططاكيإلا

 اي اساخو ولا كسعوالااهتوكس ني قغت مل اكن بوش مف ناطيشلا,خايلرلا
 هللا موطصمل ال اىرث مدعولاعت هللا يضر ةفاؤتعلا لاق بيب تناخد ان.|

 لطدوملاعلا ككعهاينرلا س انملا تسجل مل ولو ةيططحإكس اراربولا تح سو ربلع
 لقوم تدل عنب اف نول ذاع الاهم هانا جحا ىل ةلاشاسملا

 كل رب

 ةكلعلا نا رشات لد ماترحم كتي وراق سايل
 رانب اسرلا برك ال يبذلا نلف الارشكآلا ١ ظ

 يو راوتل ارت هج : ملا الهيجبتجت امم مل دقن لموسم
 لخا حسبما دارال اىنمل ادع نح

 ال ذزرئالصؤرلو ه فرع خل و>دددلب 1 |
 ١ :اًهنفروتز طرائنرلا قر وتو مق هدنيسل كرا صار االا خصال عا نع حا

 ' ام 0 ودا هاله الش 0 كذا وراهم ءلضؤولماملا
 نك تصون قلغم ب ءاوشاال عاش دام عدي الوبر رك م ئيال ظ
 و العربجرد مك بلغطلا ل )وزد اؤصن كرممسو لاق يبل اطلاداشر اف 0
 نزم الذاة وس نافاس اًههررر ايي توبعين عع ماي ايبلا 0
 نهانص هءاهو و ذماماو وجا طلح ندررت نم ديس داعش لم 0
 انا ثنيدرمايدوضوؤب ابها عمم راهو 1
 ىلع راوقرم لذوي صانعي تيعطمو ايبا انين 0
 ا اهيبندنعز 0 يبانزدت امنا
 2ك ذيل كذب اع

0 0 
 اجلم 1

 ا | ةقيقيرط اجا يدلل نم
 5 راني اولكر أنيس انااا قير هانا لقانعا 0 1

 نستمر د وقلت اتي ظحار باو عم ع اعز خور نييك اسدااك.
 ممالك وسر ةرضحو ومالك قاعن نرخ اذ ملوسر :' نحو هللا رحل ود ظ
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 ا ريس رمال اطر رس فلل سا ٠
 5 .ايزنالا يو لكم ارض بلا شرح وسل لصالة ع بلا لع الق

 لاو للا مالك نوم عونصولا لحيلآلا وشو مل شمو يراد ه 0 ظ
 السلاو ةالّصلا باه سبع مالكزمواايندلايف !نب هاور ار نب دب مالمنموها ١

 ظ ميلا داّنسالاو ئسحلا ليس ارمله غش نيرا نمش ابو جتت اففاكلل هبقعت طولا كيد دل يزوج ا نبدعيو يللا و ميهداوب اود علا قعبتاءاورأك
 عمرتس سو لع دعب

 8 اىتسنرع يصور شرلا  برطن يمل يت جووجل سائلا نم انذل ا تحح
 نه يمول دحر دوال شعت عمر نمل وبال بش ظأ

 * اي واسيا طنا نبع نلكو ٠ ليلك بعل كنهودر نيعو ل

1 

 ْ نالزكدو قبيعنص هرسس ول علا اك اناا[ حيلاعت هللا يصر سس اّبعنب نعرذ
 | ةوهعص يعزل ارائيدسغ نيزضئلاول وره بطال واربع ربت

 دررلاإ نغير كسعلا'وكوضملاد اور تيدرهلا نيو يار وصنس نب داع نوع ظ
 ريق د ملافمالا نه ئركس علا هرعو د مصب ريل يشل كتحاننلب 1

 اذاو 00 كن اسس محلا ذاك !فامن دو نامابرعلا تح

 .رثوبسرمابق ناكد اشن ا ذهن المث انن لمالع ىطعت ارضنا
 ذم موضه و مرصع ام ١ مرخخب سلاح وجاظلاد
 1 رس الا بح فتكا درغلاْنِنِب قائلا وه وعر حلا وعبابولا
  تفاق دعي من هللا يهطر ىلع تباث نعز احب مايعلا نعبر نيزطضم

 نوصمإ عمو ك7 هوا يفلا ن ابةوهزلا درر 4 1

 : ناباونعيا هللائهر ةورافلارعو مشعيلاعن هللا إير نب ارب يل! بح ظ
 ةنيرغلامز اوم نما زشورل م اهتررتل امعدنم عود ياقازن ا مراقجدو
 مرح اءاصقض نانن 24 هد ناك داو مسن بلا ةذافممملا ممئانم 7
 انسه نب هز احويذو رثع :اعت هلا يي للا نيرس ١ نعرغ ناما وت
 عجابال هيوزيإا ا تافج جالا ةوربكاميوردو حي نعام يلا

 هوماطلا زول قاس هش ردكع
 اجا طك واب بلا تصور دو نايا شدوف تمنح | 1

 تح تدل رصز طالع نمنإل هضطن ارد 5 ١ ف 3 1 وهو شام حار |:
 ْ يو ذا ثمان تلكم بلك بج ناسا ابوح ذا تسند الكا
 الكر وسر هنوككب وب لوسر تبحا نم ىلاعت هذا تحلو توسل || زو دباس ةلعتو دب ط صخب بوبكلا نتا اهزكلا بوبا نير |

 ليلدوعإب هربعلا دمج انيمل ددزخئموب ”باشلب نئويملكاوكأ
 0 : تافح تحدت ام ام يسيء مجسم 2
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 راو اواي ارا مزمل 000

 0 حش ا فج جم
 "0 يس م سل وا

 وهوز احب مثيلا دين يشبه لاف نعول انها ييوب ىذ انع..ايدجحال

 هيكنان صوخعاو كك سجل اقود ًاااضبا سنا نعو ايرروكتررتم

 ع
 0 فاما /اراصئ الاصعب و همم مثسالع يان ايالااذب ار امعتألا تح
 مالس ا الار انس عقر ل يجول زب و هورضدو لس ريل هللا هلم يلا اروأ أ
 قيقا اوه ا4 ل زعم !نق سننالا لب لاومألاباور هاجر
 امال تحال اجب وب اهدعد اقلو هد عيلاعنهللا يد ةامزب شا ١اوعس

 ٠ مك ائبو نم '
 علا يالا مر اضنالا بحور ذك يرضون الان مومو جيلا ظ
 اكلعك اك !تَسنمورطكا امرطجبو ناجنالا نم ب درعلا ةصيرفكا

 اذهو ملشرا ةئيئلاو وبر لفخحا اناث نمو هللا نعل |
 مصمم اكلت لطرداخت دن كر مالم كام

 رح لن لا و يلا نول سيب ع ذبل نا ءلنلا فب ابرسب برغل
 مع 2 را غال واعي نإ سب !لااعاضوعر امن بزشلا نال زبك
 2 ميلا ضثوا بيرغل !رضطع امو هيعدا يوما هللا نع
 كذارؤف هر ذأ تموز بمحل قار موف نفى سوك اكسترا وسر ٍ
 ىهاط هيا ربعاب رب اهجرع عر اشلا كا امسسع نبا علما هركد هللا ْ

 دومرلا عطو نزلا بيع املا نمدخدل احرص هرئرمل هنا ماوس ظ
 2 ةيليرلاو 201 اوداو اهر رون لد عو جو نعل رعاملالاو

 لب لأم اكد اودلدنا 00 '

 يضراكدز از ئمٌودر اون الفنل ارض م ايثد لملم انبلإب جشم
 مسالك ايزل هيئام ا ىن؟ ىارعل أكف اهلرات ورظتؤك الكان رمان او

 رار تسب اضل نافثممل هل ضاهندالزوش لن اظنام رد وبول يزالاقك ردعلا سعاد تشيب دلل بلا نم تنل مين وسل ١
 ظ "ية طس اهفضيملادل ارش ا الاد بيكا الاطوسدول لا
 0 اسال مين ب اناا امدال امرمال اريد بح
 ' ١ اذ تنلاب ع اطلس يود 7 ركل قطان وحلا

 ا اسنلارملا بت عي درع مم يوب

 . ئساحورل ١ ظحارن دهس مم ابعلا موداع/

 ١ جمر هاش مل 0 برتلاو ”قارعلا يزل اف شيا وكذم ا ثيشلا هرشغ
 ذي اربطلارم ارهجملاذ :هنعزامت هللاىمر رعبا '

 0 اال نجل ريو داس ةعوا



 7072و اه ءاوس ايلا نساك ما ضوعالا للا :ليالكامو
 /ذ نعول ال دالوم جوسخلاب يحىرطلا وق كتبو واع راع لجال ئيزا صحا

 نال ' فرو دابعلا هجر تحلا كل عل وبحمد امدعبلو راوتطو نوه
 اهيناشااب انحراف ةدلّدملا حام ا ءاسالا اماد جول بشن ردافامت هاو اًوساآَسَع انلخشاىاذ اللاب لالي اباحي ا ملا_وذ ملسوامت اذب مل ذك وبح امن اؤدلّبملا
 .اهدوك اهّضحو دوجعلاو ع حوكولا ثاذة الصلاة يبع ةرذ كلعجد لا :ؤلت
 ا زارع ملال لتعا اءلالشا ْ اذ اصلا ن رعموةاجانل الك
 فيحسم ايندلالا انف اصاو مما يناس ومي مارك ميج ىيل ذائعلا بس اي عاه زمام ةالتصلا دوا م ارلكأ'ةكي الملا تول اكمنوكو تااذلاب "ملحم مالسالا فلس شتل اوي - 2و يول يم امي عاوول طعنا اي دراو ماسالا داس يشكلوم دو حال ا يششب احم اللاسسلا موتو هاناب قابس

 :تزث نو داهّصِر بم نمور هل 'امحاذن اينو مدرع دوو عوشولا انرظامبوك :١
 ايسب داولل ناكل كلاقد  هويعل بص الاه ةاماطعن دلال
 املشلاب» .ادب اينولا عانس نم "ملهم لص اوسلا هذ ؛اضاام نيب تسسرخ لا

 تحوذلان انامل واسسلا |صايبهنمانباص اا مرح حالا يا سبب رخل ثلاث
 ,اهعاتمزوتر انما رلار لبا ربان وعو اهيلضف اوه اينولا عانمزسربلا
 || هثيرعلا هالّصتاوم اع تشيولارومالا ل ضع اريل نيب نابع بسال حاصلا قارملا
 | رما وصلنا ددرتعاكم جلب ١ ةرابج ندرلارما يوجع و هربظل ىلا يشلا يع ايت متل افاينرل ار ومال ضلت نيب دعم زا غ المل بولس الع
 باف نالّصلا ةىثيع .ةرث تليصنيرلارما لقد بلا روج | اينولا
 3 اومدم-ا نباح ميسج لقيت : ايولععلا عاد ان نم عنيسأ كيف دئزتستا هديب هايوكول ب الواي ملل يف اطماأ (ذلن امنرلا ولبأملا عوكرلاو دو يسلب حر اوماكر كب ذزل تل او ايينرلا ذالما 7 ا ص جيدرذعل لاجل اس الّصلا نس نيبعلا درت
 || مملع هلذا لص 6 نحو اه كوب ل ايربا ١ وح امج رث اولاق , 0 * مقلاة هوفر .للارتخ راقد زملا ءايخنيد فب وج رنا

 ا د حسو دعو : المت عبط مال او نبع 2
 دراَهْيِاََو ةايبن ردا نع يلزم فاه هيت ن و ذامل اروح نم مل مدا رح دبل قولنا رعث عببطل كحاب هند له لاكن ديو
 كا : و رشي ارب نتر يلا هروس لاح ردع جسح مريب
 ىح تح نريجوإل 28 از زبن يرب ها قمدصخ لدم اىرتر |
 لاو اس زيوشر ب مدحت هاو نعرافن هاب 0 3

 يل وشمل ًانالعاو سحر جرد لاك درج دانس يي اردلا

 2 هوس ريب يسمع يس يي

 م يوسي يبيع رم ل دووم

 مس ل لا يت

 يل 72272 حلل ل

 2 2-7 يا ا



 انا

011 
 للام قهوردسلا ناذه ىَور ليحا نا ملل ةوعسا

 نهد قبسر سلا يلاهوزعف رصزلا باثكي جنح اهئار دين هجوخمل هاذ

 يمد الا بش - اح هس إ اولا هردس و جرن رمل مل اركذنوتمو وا
 نعربصأ| قورحال مىزنأ بان هتيم تشير نا يشلرزلا زوال

 لقانا لعّوم هذ ايندولا تفعل ينعربص الو ب اوشلاوماعطلا
 اع وفرمئش اع هلل اردت الرب از نكد يده د

 .:ةالصلاد ىبع 1 بع رف

 . نوم عبشلا ال نازاييوب املفلاو عبشب ب عياجلببطلاو 2 1

 عودبرطلا هرعدإ 1 مشل

 0 :رركشين هوي ملي 1 د 10

 ظ جالا لصون زجحلاو - 2 لع نارا َءةربو مو عادمم

 ف ويحبل ميل اذ احا يداييع ذدوادجملا انتل 'ىلحوا ةأطعن اكل بلد ١

 رجح يوعتملا دلتا >باذ مل | ئسحانمالا ومحال يدابعألات ١

 .”الألا زعل اطمون اسحالا هةر اشسمؤع“ اشند ارح نمت رر /يلادشسلا

 ]هم ذا اكسحا الوابل ئسحا نم تعيلع ل حول تاون
 2 ضلال ب طولا ربعميثو خم ْمُماَم إد! نعىسرو 'اهصلاو بطل اغث ترلا

 يطق راراو كرم ربو انعام مبكي يالا

 جاهلم الصد اوا ول درواجش بببأب هرئعئراخإ - تس راكم
 : وكو بيبو , وال بعد لمت ) اولا مس يلي 10 7 تهل صا١ؤتح

 بيكا عجبا 0 2 ا نش زل لاك مركزمو

 ٠ 5 انامل ايياؤما نم نوال يشار الانسالا ير
 ا امىطلاىضرو مشب ن نوللغلاد اكاد 0

 0 رتل يمك اسسع نب ةوث ار الاول لع
 مبا عضو نزلا ريصاشملا مرح احرص هر رول د كا عنصر هاظرددع
 را تاق اوشيهلا لاف طسرالا جم اربطلا ناعّسْر ومر
 ' مراوجؤب مرجامل ايراصن الا

 مود اذا مار ال اكاد بطب كيوقسيووظرورسلاةموهز هالو هراثااع 11 ا ل يلا
 00 ال ا ا عل يداثيت نشل
 راردكرزت الافو نضر !شراتو باهشم ييعاضتلا» ادرورلع
 .. ىزإو  ةيالجوبت ليفي ردو ّئس قولا : لاربع نيس دلع الكم روط
 نظر, رو اا 0 نوللخ ا ازجح

 هرثانسبا انعطلا مد :مائطلا دي وفاششسالاو

 ١" زبحردوفو لكلا نيمر للا نيلن الاي نبل الخرس يةهسيلملا|



 زبحاإ ثلا ممل 0 0111
ل اىك* يراشنالا بوي ا ىف! نع بطرتحا يناجي دع ادكىتح

 اطدس هل

 لحين مدلانلانو دم موعو قىساق لا بب [تلا ني طارد هاواثا

 ظ تا انمار بك ييسر تبا
 عيكورنمئدزالاوئاسنلاو

 ظ | بومح ا بويع نعيعا اجي يمدو محل ئثلا ذب ادر ىلع وشلا كّسح

 . نيشاورلب عمان يمي عش الورلعن عر هال الراح اهعامس نعبرصا

 ١ قعنيعل علوش معمل وفاذعو الج الوت اذججلا هنم حمس والسحر سم
 ْ قرطْرعوأ غوحإلا نع معلول حلا نع نذالا مهو ميواكسيلافثلا
 8 تعجب تا 052 ديافوىرعلا|

 -تسحوبهم ار بعت دهيم ن هزل ادلاثمالا نه ركسعلا هدعرت 7

 نعمل سلفا !!عثلول اولس١|ذااذجمملا و هيبف ل زعل عامس نع همسصو

 00 و تهحححسسدل ختائص '

 ظ

 00ااا ٠ ؟000002202222_

 ١ ** ابواكسملا يوب ؛ أو نسل نبعننكو ٠ بطيب ع اك هيكل نبعو
 ل

 ميصعت تاقور ل

 : عم ىبيلاحكس دا كنس كعنساو لص انلاو كبت جاع سرك هأ ||
 ٠ انيمود 0 اص :رراسن نعال ب ىلا يتم١ رطل انو ظ

 ٠ انلانتشلارفو يعي جحلان٠ ملياعرزعالايت تلو .٠
 "يي ارعلاطئاخإلاف مدعو : منعيلاعت هلل يصر | درر, !نع بدالاو' حت  ريصح ا

 ةلربوانع بول ال النقا ب نا داراكل هش ؤةولا مل ارررلازي
 سيب ١ نيديللل ار ع وا اقل ماب سمع تلا يطال

لو ثور نسوي [عضلارعر عذر يلا هقرطو هيج ريب مير ا
 هبثو

 تارطرحا ىعلنل مى مل هدام -خ ار فذ ل ولاعب بووك ترسو 7 1“ ظ

 وهب الور 5-0 مّفطو رمغزت د وادا نو يوكو |
 ل مل ٍُص 11 1 كك ااه إل الإ / "ا ةقام - ٠6

 ف اهلاو ٠ ىف ” 3 مة هوس نسس»

 1 اع مولظمةوعد بفتسالا امن 2 انج الر للظ نيل عااد 98 0
 2 ودل يسلب ١ م عم كاهل ط شمر جيا 0

 0 07 محرما لع حلاق ١
 امرت ماا اعل هللا ىس اّجع ند نعردع مطاقسا
 ”ددومانمز لاظسام يا ثا عشللابر خلا توه عايز زئاور وود | ظ
 تاما مبلور ومات 2 دارت ممازطظثسالواةاصارطم عب دوشبلا * :ماركوت ا

 1 ملا لافو اقم اهم كني فوطه ور هكر زلا لاق وقعت هكانساو

 "و وجت جو 00 ا
 مي رح و

 0 اا ا

 ع

 تا
22 0 

8 

 ير يللا يي

 بسسس سس سس سمسا ميسسل حل ساس ميل مسا

 ا 0 7777 2-4



 !!سووعلبل هفوة ود صاسأوع رادع ظ

 اح'نمووبل 0 3 ّْ

 "5 - توسل

 ' ومااعئادر ايلا لنجل تحد موز عوتولا وحاخام نسداكالاو |
 اه هنو لع! ءابمدأب نيالا ةرث داهعذ هين مسظن 2 ردع ايزل |
 اهتلشك :ر ايماهبلع لطار قضت و الوفير بند اميل عوف انلاد
 ماقالو ثا وهشلا ل اغئنالار انلا ىلا لب إل ل ماعلا رع امين وحصو 1
 كنق نم ندد انوجم اسحو تام ورك ةنكعل تاتش باترابالا
 7 ل يناعن هللا يدر ةردرضوت) نع حر ضنا باج مب دوم اما ١ رسعى اع هلا بصر 6 3 ١تدادلا

 ا لمعت دايو ذمار ال دهم د ىعبل معترف اًقشرعو مونت د

 نرولسو هل رس 'نيعلا ظفر الا الي عوبوسلا ظازبم نعد ضع
 السر مولا نب هللا ربع ندم اع نع بعرظمل اة: ش الكلك نإ انما

 هللازمد سنا يركسلا مدعيا عل هكذا ينج 0 ددببع نب لاقو ,ىلاربلوماع

 اهلكراون ملا يع 2 زشب اعزعرت ذل امو نارشملار مب ثا اوم
 وبلا ب 3 ارلا قرف رف يصوم اوه ناذ م اص عنب دمح امبسو
 حلوم رمت !حاوب لاكرشت
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 :رشاع ا رهوبط ىلا ) 77 تير جرف نل ةوزتعو هلل لبس

 0 1 امناعورعلار
 صاملا ن يور ف ! نغ حلك _بهاطسوال اذ بط ممدؤ

 ب جوزى 7 7 5
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 تروم ع خيال علصا هل مد باور يو

 رطل وعم ىريدرلحالا بن احلا ل امرلزلاو كلا
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 منان ابا اع للعلا ينكر :وهلل نب هدرواول وه دك ردى رم
 ئئ هروظفا
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 و, صاطا | سوم ماللا را يسب نا ' 0 وحانتو باكر جيلي دازو ندا دك ون تارا ارنا زر انيكك اب نايوامت هللا .امب اوزعئسا اوم
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 عبصرهاطا عيلان ه5 هللا يصر شيب اعنع 'ؤهةكر اج

 رئرم هريرظو |ن عز عباونا هاَوَرَو تاقث ءاعيرخ نبار يي هرذس شار اررلالاث“ |

 ارطك بحب يذوا باوك وعدي لاباس طارش تورس ا

 ند سكر لبث موجوع ايما انودجولا زعاومإل وشو ْ 3

 مكس رارصلا
 لد ربجولاصوا ا هيلع يوروازع ةشيباعرعيورلافلب رفال ير مالاو ,دسو
 ىلا دواد اساء رجا ى رلا]سرلاوو رمملاو بعص |[سالكور ١ دئيعبراولا ار اجاب

 ,الخو امارذرانكاو) لهوا ركاز د ثومعنر اراوحلا وح دواد دال سرم طلو ||

 ربكم فرقت لافت قبيعم هرشس يشر زل لاذ اك م ركسن لاو رود لا طئللاب
 م تظدرجلار كلم ب -, لمحل لإ نبمالسلا

 22 مصملا كيدار مس لوا ذّوالا دامولاوانلإب قدر قيتسلاب اذ ةئرطوحاشلا سََح
 روش الست ل نذل رحال رحال اكي نا هالظلا اكو املاب دطتج رد ئيش 0

 ْ حاشا ريع :”ءرا واروح“ يواضيسلا)اًنوحا اوما لاوس و اجيب ناك داود 1

 الاطظتْنب رثاو هرعس لق من اوفاوارتكوب عساس نما داو ثرل صاحو يرن نس

 ”ءلعاننم عقدا ١ ذاوجبلل مالا هلل يصر ئئاشلا بهز م نمار '

 ارث همس له !ةكرارلام مالا, يسود ب فتش كلر هاب دعو تكيف اةلطعس ْ
 ١ اناسار املاك اح اسشالاب لكبر ايؤملا يريطب ناوحاّسلار رب نه او زوج ١ ١

 "ليو ةسوضح ايشاؤرحاساقكب مراسل. قل اخاه منذ ١ثااولاث م |
 هزهال لاو بنوعيه يلاف برنت عدورفل نا مالك تالكتمم |

 دعااقف يراضلا لعب نع رنعكا للعلا يف لاكر مم احا زكى انا دنت
 قاظتؤلالاقو قصصه رش ب اىيلاث ازيهدو خم م
 اقوئ برمج عت ”قعيبلا زو اربطلاد اورو ى بن 'ب ربح ون ئم؟ى ب ارب 0

 | ' عرج حلاقووف ةرغاب يوب ايمان كذاو ذا ةاعلطت اش

 4 1 يدلل ور اربلاو:ذ اونأعل او ويؤسصل اوويبكلا ئوشبلا ملت !
 يجر اطووطمذ ممر الالهال مخ شخ ولساْنمِلع ماهر الضر الا ؤلرعب محا[
 هللا ير رع بوس اًمعنب ب ايلا و يعلبدلا لاق ةريروب ! ئعم ٌءاحلَبص 1

 داما عل امن ظ
 ادعي يلوبطلارجخرام 700 ع ذا العسوضوكو وا نمي لبر ظل رح

 ددونو قرطلا نيب نوكت بحرب ضف وربعه !ةيموطسلا نأ أةد اع نع
 ذياور و عر ذا العبس قتوطلل منيب كرنب نا يدنا كامنملا ١
 0 يل م سلا 9 رشا يوك
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 نافيلا)يبسلانمدجيامل هيلع عوسوياعتلا نيدو مثيب لح باكو شنو
 ]111 معطوب وشب يلعو
 هه ملمرلكب اع ملغس ود البلاود امىل ىلا عمن دوعب مع انعلطعت تاوسئم

 مولعلا لور حر فر عل جرحا ا ذا نيمرؤتللطعب ناكو معن هنو
 0 و قارا ساونا ينوي اب كك نايرملخ ا لص انحلايلا ةماعلا نم جورخاو

 : مولعلا3ق ب انحف رس نمنا ثول وزد و كب
 رولا ا العفش الطم للص هريصبر يلعب ةهشنأمل
 | ىلاعت هلا مرك ياسو ملاوعم يلع ق عرف جدام وا ميقف وضد نم هللاب ذوخإ يت
 , اذه رصيلاعت هلل يع بلاطو اب < فون حلوعو وج
 هيو حم ءوما درب بمنع ن اينعس نب جركل بج عجب
 م عولصوم هومال اره وعنصر عتيلاقام ةردسومروقع
 رق بالكم نصح يصح تنلا الامل الر امن هتلادوفب لاةلدىبجوت 2
 ,لطحد نمت مبرر حا دز نصحلا] خد نكمكو عينا بصفلو لع انرألا رال مملع ١

 حملت نصل لوحدد ارا نمت ىلاعل ا هللاء ردم ارطلالاف ىلءاراع ما |
 هداف غرض و مبلق ىلا هتساوح عب عج ناب ةدامئشلا ]اك قطنلاب ادا ظ
 0 "ر اوجد سفن لاوحاو رثث اذ عي جوع من الن قامزبدو هين ةحياح ١

 اج ”ماوطس اههمرل لف هلم ذاكر اهزكوونسو :اكرهحاب ىف
 . عون تلاع دلل اينر نياسول ريما يعنععر 0

 سينالانبلاق دس هرم رعو مب ْءاَو يازوهش الشلا

 | تالاف يوبطلا ٌيحمامَم متعبلاو وظل 1
 "يتلا نالع مب الدد رلنسالا < عفارلا الون موه وهومدعيلافت هكئائضر 2
 هالطصاعب اوعالا لب انيمي مز د ظ 0 ذثويفد ديعألا مزج

 ىبرش يي! نيلاه إن غبر 0 20 درعلال هالات

 هلل انمإل بارعالا عا عاون اثم عود دع نجلا ذابيرلع حا حالاطسعيرشعإب

  ممسح مسالا م

 ررفت ام ا رمد ول صا الذ مزج رج يجن لطفا رسكؤعو

 هو مليا ثيل ماوبج داوم سل دنس رايس
 ١ ذيع اد ل ود بم علاعفاو ا 2 برهارثلا دع 7
 .: لم 0

 * هلئإو ضر هرم رزيلإ نع راكؤهر يصر حمل يووم
 حنالوعنو ثاطقلانب لان 'اسببشالاوركاو 0 كلائؤ 5
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 ا ل د تح حا

 زيامنالت 2 دس ىلا ولابع نيب ومو ع معظو ؤ ىثعي مله ممأب اند ظ
 ومن 8ث عصول ةديع ةرابعدزس نازيلاةىف مدس لكم ولام ود |
 0 دى سوقا تسون ل ظ

 ظ ا نا
 ميكلظلاالارب ينعتبمل اذ رحت رحا بطيخوصو مدع إن | 1 تميل ن اىاهيوع رج ولا ئب نع
 0 2ث لاك - مام ا 7 7 هع و ار هايعصم 20 ىقيكرب رسر ب عوهو مبا ايئهزلا 1 رك كلون لع ورمي هللا لص هللا, ل وسر كاس

 و السونار 2 هيو مال هلام تح ظ
 2 اخ او مدل ول اكرم دن تاكا

 ا انور اكس الاون امش نم اكد ملاور لا ناكيشأ م رع ةمرح
 الج اهوتفاعيسارف هاملااوبالاك 0اس عوبطم انركس يزلاوبحلا جوخ ىلا حلا الالاف هردعركسلا عقب 7
 :رطؤ صو لكلا !كليطواطصلا در امج حبا : جينا وشرحت

 ع دما اويحالا امسسمالو هبكرابحالا ول اح نم شك قاسيوركسلا ظ
 م مكل١ ل وسر نا ؤ نمور اميرابحالا هزعصراعنال ماولعم ملولعم از احا وارد بابلا اذه ونسوي كن دنت راو عطاوخ جاضات اهيئالج ل ىنلاد
 | | :اعامرمب كريشاب* اند مج دم يف لحد فرك سم بوش رسولا
 2 لا واسس نكي اولد ناكردرش يذلا

 ١سامل نب ا ةورثكالارنعرملا 1
 اابحرلل حام مرسم ناكرشو وداسرلار راميعاب اداب ل يور اولكر مالا يزعل لج اىادتم ار وكذب عزلاقونمورثل اموال اكل 5١
 0 د تاز دمج لوتلا جرش واخ وربشلا ذب يضر
 ا المجال“ يرومل 0 د لاو العن امرك



 ل "نمل هاد م مالسالا سرس اي ىبعو هند ١ يش رم كلب 5

 ب ,ياندربرخ شا 2 رن النرش زو من عيناي هلل يضر معيلمحي !لولدر ءبذو
 لحل ناوربرملا ”يصلاوع ايموجي هللا مشعل أَ دل ص: ءالام مامالا لول
 5١ ارييئالكعلاشلا منع الارزنبحوزلا شارخكت اوما دود رخلالاعشسا

 'هوحواسسل اوارياذ هبشتلاو اليخلاو فركلا) حرلارلع موك" الهو
 نيت ر ملل دنع ينم فرشلاو فيك عم راع سبل ليل والا اهرعب اوريخالا

 كم ”انالذحاو حف .رعلاب نك الك لب زل ةريثكو حيرافن ةلّيسلل هزيم ظ
 نملافو ةيرعشالا سومو ! نع رنه ىلا نبوي حس تيلرخ م
 ىلا الحرة ولامنال مليون محملا ناب ماملاألا حوش ةريعلاقيقد نإ
 كلا ى سونعر م يل إن م عميس مل لهو ! نيديعسن ناطر اولا ئعاب الاو
 دو بوعي انلزعدتب اىحئعذ هلا داعب املا ةجاحالو“ ”كبارعل ندر 3

 ناجح ب وعض مش نمو ليسارملا باتل و احب! نب هركذرطنف بيسوع
 ٍ م اره اوضاإب عتب هاب باجي رقد ننزل 'لاق 0 تلا
 عر نبوصتاو يئن وجولا اووف ثءدج .قلسولا ركاتب الذ كلا

 ملباووعو ل هنع باب ايلا ٍيولاقمس اننا ب خط قرارلا عاطل م ظ
 ناعردا واو وع نبدرمتز ٠ نبو نامثعو ةئدراحورشار ناعما بقع
0 
 نيعلا هللال وسر ا ا ا

 كلا هل ااراثلا نادرب ل ناز ىنرغشلا طانرلإ والاتنلا |
 ا !نعن اسس س ٠ حام ثيدرحم به تكس لوب

 ا

 | 5 عاطع الا ميذل انف يعزل ا مبف خلف كدب د و و

 . مبا 000 ال ىبب داعم رحل روحا 0 او

 0 | ا

 ١ ا ةيئاوزيش 'نبيلع عت 00
 ارلاعرس انلا نم بعرك لووسد اًوفلا قمت . قيثر يان نميلكم ]كلم انا

 : هاؤعر هتعمل اىث هلل يطرد وعسسم نود عريش دكت وكب ىذلا
 متمااودادبكلاكو يفبعم نعطسرألا ووببكلا < ا

 | نووي َنْلكو يؤ موثلا د ادرو "و ارعلانب دولا هن احلال أَن اى عضو اعب نبا

 - نوم عه دوم تقع

 و يسوم ب

 ها

 ب1 21-292705 واج وو تمن

1 
 ا
1 

[| 
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 أ

 تير جعجع ج جيت
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 ح ةويره وباو ب قبح اياد سو درئلاؤ لاك برع ىصلاكو نتا
 0 اشو اهب ى اضل هرايق سدوع ]

 ا رب : اك تان اه عوام هللا يور سنن مشب اعنعد حو رصعملع
 ارئاف إو رع هل رس هللا ل وسر جر >ةرغملا ثروس نم رحاوالا
 ١ جا لازتا
 0 قلم تبني مزق نأ تدرحأ

 تضع عرعر انلا تموعولالفل اواطاي لرلاؤب ناوي اهنذ ١١ ليبسوب وره
 ةانلا اغلا هبوحامم يلم ان نعيامثل اسر اكان نعد كقرطاو كضفحى ا
 ل ا ا ا |

 علا منشلا رمال غمر ران لش الثلا رالوصز من اشادوب لدتا للك ١
 زناخز د نعِرع يب !هرعويمس نيروخ رع رش نع نجوا بعز عدا جلا ا
 9 ىومل انور ناسا لنوع نيشبب وعم ١
 انرجوحلاننس ملا ل كيب كسور صم رالووشمد جدوىشإَسَو :ةميلع الل اص |
 ارشد احباصاف فر شلع انباذواق وز سو ميلَعهلَللا لص هللا وسر حم
 لاف( ذئار الذ ةدجج يلع مغ ملت اهريث محا رمل ان رحادن اكن
 راصنالا نب جلاقن لضك بكي , اعربولاوعد١ للملا اسر ر الا
 لاف هيون ايصالاد وذا و بع“ تلاد 2 ير انفرث اذا تلم لاعرد ألا
  مدامثرهالاحر يثيملا
 صضرعتلا ل موحإ [ملع أ امام وخد عاشلِلع ندعم ءاملن زموح
 هاو و: مردم لا يتاظفاشؤم ا اش راج# اللا و لحر نلت ندر عائلا مؤجر نم اوي دينا هيد رصجاوح اضن ,. يهبل نامحإلا ونهر د اكد دوخي ةولطحو يامن نس يبس نمل

 | ١ نزل ندي شامر اسهم زن ناكعاو لحل "نعجن اخدت مد تذلبرل لك الل الو منت يدل لبغت مسا يول رموب مل ىف
 0 8 لل كذا ملحا نموت ةاهن يا كن ةكم يامولاي
 عزز و عسو كنبو اطمن وار ثلة ياعم ل 0 ١ ةئئيف دارملاوا ةماوكلا نما لكذ ؛ارو نولي امد و: )ليضملا هجر هضم
 ْ تس بلازا و امم ثول 1 8 "درجة رداز تاقيما ياهلا َن دانيبنرصلا وو 0 ار وه طرملا بم »
 لوزن ارسل اف

1 

 هج سمج



 دن ا'سحمزح|يث'ة يذلا موي رصد اطل و تايائر قاموا وى
 اوثْزَسَم مِلَعَملا امص هنن ١ك هرانبلا كالا هن لح ءاشلم
 م ا "ارك عتلطام

 ارا رمرك ى ا دمد ةمرح .يلهرش عال 0 :واملا ؤموحح
 مارخلل ادم ثو ادن ناو ماوحر لع مضوعو رل امث مارحإإ نق نا ايفل ثقل اب مسد

 تبوني بالا بانت: زج ااوبا بالعلا بئاوم نئلتخاو ظ

 نرلا هلع اورو ةودرى ١ نعل امعالا

 لخيلاطدكس سل ةيركيا مم د + مولا ملرد ةبارر ىف [لالاملم
 مسرحا ن اذ اهنا اكثنإو هاررمجب لأمم ئد حا لجل 3
 0 انشر وشل نيس ماوخحارلو بص عومت سس ابطل أم

 قا يل ضرع ضراعال نض مر امد_ىدنا اهينزجن 2070 نمو

 'انسدلا 3 لام: موحيلوذد ةرعلازبز اقوكن امبالا :رحرل وحول دوو
 نسخ سفنلا علل اقدرطربع نلك رل لش اجهبصو ردع عئرلا بوحو ف يارصد
 د تمم مس نع حلاصنب نكل تشرح
 ا بحر حاو عك رمي آو ذل بسناب رعاك ردع امن هللا لوا
 4 دوري بفوهراردتخا بف 010 انراعل الاكاو ور ولكل ليدل ان مش ارلاردع
 نال بوب او طرز ازملا ردعرجرحاو كرووتلم هوبغو سلاثىالكلا

 داك بأمس مبد د ىذ لاقدونعإب او إن عرش عالا نعباًهْسنع
 ازيا هان يذيهللاقو شا نرش ع يزح كيلا ووجج نبا
 ج1 لبوة جقيو عصر لمصو عيت انو 0 د اا

 . اهيرماصتت ارل نسل موعم اهبازن وذم ريفولي يزلارسبلا رح
 1 7 ل مبلول ١ رح

 داوم دامه إل هدزتموتنيزلا دلاورسب اهثاشر رموب ءاتنالا
  يطهزلالاق منعياغن هللا يدر كر راح ار ببسي ! نع هد / أ عب نم

 . نمل هبكؤصن وصلسوو
 ١ ”ةسم اًهردرجل وطن اك اناضُفَعَس يارب درج ولا طلارجو رح

 ليل ءافرودتعيلاىذ هللا ير ب الماهلنيردع نإ وعم لمح 1
 | ىن ةدابها عو قيفتم فيعصوهو دىطصنب لوصنش ضو عشيمللا كاكا

 درج جسم هانثووأ“ ظ ا سدد اهن هللا يور ربعس ف ! نع ئوازطلا» اقووثسم اصلا

 هو ه4, ام لما اوما نتاوي كاع اناناس 0

 مو جيوهو يفز حشنا يا يوزخا ريد ومحب دولتلاو عْو 0 0 0 ةاهعرحاهلئدخ ع : دلما ذنب
 توصويعرطلاب يورورركمربفلوا كو ذك 5 اا 2 ١

7 
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 قرح لالا رودط 1
 7 ؤكى اثلانريلعد فاصلا ويالله لعق جاما ارنلا
 دا ” له نؤإب ثيلحُي انا ىشمك ٠ رل أحن حلا عوشسم 8 اع اونا ب مالك ٠ '"' صمت براثمل اوسع ضلارصنخلاادد حلاو
 مب اهيعذ يدانم ةقب نيعرصصاىا قرت نابلامظعلا هضئلاوه) ذو
 نمرخصاي ع ”الورغصلالاةراشا ةشصو عملا نيعب هل اكل ءاديعونعسيلا
 اهميسو ند اًعكرل وزع ضنمريثالانبدعتو يرسخ لارلكو ىكذاهتبع

 تى ٠٠

 امكان هلل نصر نيسفلا )نس هلا هوب تك 0101

 عز دكا نوررخلا ب طوير هرسا رق بوبا ووعمل ل عئاس وي ابااب لسور بلعمتد ءلصرلوت ةلملا ند كس ابمورحاؤم ما زعو

ْ 

ِْ 
 فيلو وسلع ممل عمو ينحملخلا يرش اًسايباوزيعارم 0 ذلوجبو
|١ 

 ا

ْ 
 0 نبا مارخن سب رحمن سفلي يركن ذب 0 اننا ولع تزل امهوك |

 ١ للاى ةردوعملا نغريب 'نعدوزم يف ]نب ةيداعموكزيعامسا عايعترتال 
 م ةمملعمللا همم ور و هيمتوصب ادن اناهماند امن دعس
1 

 'مدوحل ا ةيدوهو يسر ذلعم اردد انيسحو انس حيفعباجب تلا علل حاروهو أ
 رو وصب صخب قفا شالا ( داجهلز 1 0 ف اشلاو ىيننولا سان يدازجاح يقري ريدر لذا ل رو الزبارة 01 :اهداح : الاجررل اخرة ينو مقل نمر امل دوم روشيه ادب رصد امسك هدر وا مبفنرط نمر از هربخد ين اول ١د ذارطلاو جفين ببعوعو ءالؤعوعريصاشلا نمرحال هرثمل دنا ملا عبببص و ١ملل امك هررص رص خر بب رو عضم حمو اح مالغل رن ايلا
 030 ا قص نشل وعاش رشعملاخن هللا (وطر يراصتالا
 مخ اشو :ثميلع هللا ليصدتحا ل وسر ل 2 درو | فال الأ ردن اكمل و ٠ درو امي نمز امو اًيلشم مالسال ا ١ دة دس قيل
 هثلمنا 0ك راعما ناعم ةماتكق نراك نعك نب قاقذ نيلسملا
 :ثبافزعدخ ءراثو ناسحة يت روكا لسعنا سرقلا ج جذر ءويعيس و
 2 ل مدت وس راسن ؤاتس ا دعا
 لسن اكورم كالِس داق دولا نيالا 0
 0 ١) بالما تمرحال دردمل رثأ ّحْلا» ا 7

 د ئلاؤملدرلاو زبحرح مل
 ا 1 0 .ء

 ثدامملاررمالارل ءوحرلا ب 3 را او جلا مالّصلاب بوثي

 ؤ
ْ 

 : و رماطو لبن ان

1 
1 

 ا



 ع 3 ذاهب ارتلعلاقةرلحاع .يحتار طولالاقا اف ةرللابب

 0 نبدا 20100 اللا اقروا خف ذاسم نع مليا
 1 2 امناوبا مافلاوو نيوم نب را فعض
 عاداالو ملك ف حرا قب د رمل كول ئل لونجد وا نعل انعم فكي ومر ف سسسح

 امنقنلا درزي نمو مذ اكل اثني الملأ :انرلاو عشا ليم وم لاف شرم ٠
 لعلا بز الهر رقد هاعملاهكهلذ ١ يصر -اضائلا إل رام ايمان ف نعرشادب هدا لا
 تاجوبا ب ىعملاكو ايعنملا يذلا هدرو الاله بالها ادئاعقرلا
 1 ةرعبو كيفك ى !نيماعلا اسلن فض تورت ترافل تاو سييس يل

 نالت »ودب قلعت نيل اعلا اش لوا رس كب رلو فن خربلطت
 | رع واب ابح وز ربو لب تا امد رقعو نارا تل هني دسلا نارك كش لبص

 ما معا اطنللو نزع ذة ادليس وايام امتار وعن ناو طاخو

 وبطل هرداكسبلا عجيل عم ملص :فرعم كير اكوا ىشال دا
 عل هلال جدد نه يباله وانس هجدتمأ

 اهم مدوممزلا هرقاو داره اعجلا# :
 2 الخالات لؤااب» اعمدائلعا جمالا العب قلشلايا اكول ولعن و هللا يبس .

 م ا ب هي ل عي دوا
 امو ءوعو زروق ل>ارمدوجوم)كناو هللا العائال اربعلا قتع ماع

 هاوي ل اراغسملو ىملددوجحوماكيئع مب د ءكنملا وصون عورتتو ل كومو ةاًببح '
 ىقملاق نهوالبكو هللاب ىكدرل الابل عودت شار واجود موحش ظ

 بتل ام اوعضف نإ ناسا م لاك 3 لونا قرداملا وع
 همسي اقنالاةل ملا لش وط عام !)بكو ليكولا ون دمياوقل ايار اننئلالاك
 ىريسلا لا و) هولا سزعم هلاانب حبيش كاكاو 1 راكم الالم
 درزن المت ليتوتاحنو داقو يزجيكولأ علت انبسح اولاقوملوت 2:
 هَ اوم قورخم ول احوربلولا لنج مينر سوا ندا ربا يع ماشا
 اىجااصياو را هرعرؤت وووؤبعصرد اريعس نزح وهالا لك 1

 00 ناكلرل ملا 0 امدروا هلعووطت درطارمو ١
 ومص ل «رصر عبود ار رد ةيهياجز د ا : اولا وهوا سسسحأ

 | بوب اال بلخلا حان انجلو ار رلا الغا ف ىلعتربد2دأرشمل
 1 عر لاف هر وخلا بضم ةليشللابا دعو عقوتنم

 لامالا سما وربعلار ارلحا تح دلخإرلارب اسا عب روع بوبح ظ
 (انزب دبا ذر بلاث هلا 0 يي

 ١ نملنلا هت دولا و الخالا كرش عسل زعاطلا راكبه افصون يالا
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 | اًعةرفحت احر هراظ::ن' ناك انا ئسحو كوم ايلا لك( دعم انش هلل لصنع ثم | 1
 'ءأطلام مو ىمشل نام الار لب نع مطتالاد نامالام خلان مايقلا لعاشعاب دوك
 اًميلاب كن تزبشت حش كتاوللا قا لمهن او الخألال ب١ ذرب انو حس بلشلا كر وا
 امون (نصرقاغلاو خار وداغلأل نال يابن دننوابد يب تورو رغو قحومت

 هدر ىف ةوبعلا ار وق نارصسسصاخ لاو ةرخالا رع زم ارل اور ضف ام املعؤسي
 تاطقلا كد اربعزب نسل ببر حمل ندر ارلا كب اير بحاصْوْلِب ىلاعت
 ير اوملاوثاساركلا يذريازلا بلا نمسا ليو در لا روصنماا 0 مظهرا ئغ تلد نع هير ردع زب ردزب وع يصمخ ا وع ويغاسأن ع

 لس وعر اوباو اسوم لذ اربغلب ري وأ ثبب د
 رعت عبال امرؤ داطد نت اهساف اروصنم نعى درر وهشلا قراغلا ,صارلا|
 | قلحو هرمصوىر اوملاو تعب يور
 اهزد زجر ارش عزام : رو 1 ومسمص» ظ

 دجلة مو ىلا كرهت قال حال نيس عبص#و مكه ا3ه دوحو ني دؤطء د دان داّمعل
 اهؤع دالاؤاذكو بط قطان دما ويحوب هاذلا دارا ىو انسلاو 2

 ّه اريجوبعص هراسس و ةىرزدلاكبو ارعلا رع لافرس ندو كووثم وهو يصح ا نب ورع هيك ئمثيهل لاك وتعين اغن ةلل١ يمرر سن نا
 ذاووتشازنزبلألا ان اهص ىلا ى وكس نأ نسرلا قمح , 0

 اص خازم ,هرمك سموم ول ىاسرل وهك ءلبقعلالاثو هيلا دالطيثو مد عيلان هلأ يت ل كام نب رشا نيعوشرابنعالا المن ىصن دس 1 م حار ارسانكارد ادلع زطعالا ول م مبا ن ايفر وصلا حرشن اور يونل ارضع

 وهوربلجي ىلا ببزتاكلب ودزلا بيؤي ةياور فاك ليسو دل خا
 : مر اور هيلا ببر نعوم ؤ اجا ذيول د ث اييسلا نييصزب كثانسخلاو كم اسح 0 انا ونالل نسح مالا نو الشووحلا: عب انصنال دوبلا هريس نسوداجلا اللا |
 رذخدأم مالسالا ,ةزرو مقلخو لح دكلا ٌنَسحنم اعود وسلا كيبرحنم
 روع بمشلاو قاعي ,اًورومدخياعت هلد ايه ىساجع نب نعد ع الج
 رن اطل بخ :م'. "داش حوكك قبب عصرشسلا و“: ,نارعل الات مر اك 5 راوحلا
 عدوطال وايرلا رب للا زسح بع داننب طسعص
 ننارم انسؤنامسالا ارا: ذاوارزللا مالا يغب ا رص ل صنم ناؤبلا يلوا هلام امس ولاسر جدلا نستلم !س<
 لري درب نم جرح اهيسأ اش ناار ”ءاف هلل امو صخل وود لل ذنن يشمل
 نبال هوز غالعضن طق منهي اهئ هللا يقر سنا نعاحر انلا يفك اس نب ردم امريدوخ
 لوهذ وم اكوزرومرلا ممل عنصو ن نم ونمو هش الد موال حراك هربرل هناوكاسع



 وم ازعرودزملا طشللاب ىسو دراما و تملا راوي ذيله ) معن اود ةاورتث

 ر طروكزملا
 ا ف و تر

 ريعس ريكي ينل لاق د نعيلاعت هللا يصر دوعسمنب نع بطةسر ياو

ْ 
 ٠ ع ىصضؤهو قرر نبا

 الصلاررنللد ائئللعا عنان دابعلا هس: غل جن نيرأسمملا» 4ص اًدظلا 5 ظ

 ازوجو ىر اهلا 5 داعم ددذأ دا مج نلفلا ئسح م ا ارنب ل ركز وج
 0 : ولا قلللا عمن زا ضونفزملل زائئصلا نك 10 د اًمعلا ئصعو

 نر كر[ لاق اع هلابلغلا نسحداوما وكي ناز ب دالكسحلا
 الاد و ٌرعامب مم ردلمائء هذ وحول مب كْط نسحا موصو لحال مذ

 ءوسل رحاب قشب 1 ال نمالاحرسانلا "اوس ليف دن اموحّرافلا وسو ْرِّبَص
 دع هنأ : درع نافل نسح 21و وطء وسلرحا هب قب ئثيالو هدظ ظ

 برق : ارامل اموي دنمائ اح وطا بزي د باكرلا برصب يذلا دالجملا ٠
 همبارزمم وون عملات هللا عر يوارعشلا ثراعل لاف مشم ىلا هللا ىكر 4
 كلذ لذ ناكل د ىاقاقرلا حالا قاتم ناكيرتبلا ضف يح امركلاا لع
 لمان : 7و ىعل يارلا ىداسب د الخلا روشملا ازهار يغل الوصوُوهاما
 ودك ىف! حالا زمول اى: بدالا د م انما لمهن نعربعلا جرخل

 وب ادق يرصبلاز بمحل ردعن» انهو ادن ارثش دلو هتعلامل لذا

 ءوسو نيرلا سمبل لصا نل1لا نسحتر ا ولاة كزلذ هدعاطوت ودو ثنو ظ

0 

 اهضع ةريجو صقر ةدلخا عجم 2 0 0
 "قد عرلاهن لذا ينج هيلز 72 ىتصين ل اهدصع اهصع
 0( ل 1 20 1 اب) كرا

 3 لشلاوب 37 خل 1 ا

 3 مليا عزم يلمرعدللاا ئمرملعف يطل لاف :تياقملا هركد داع لس! ح

 ! لطلا نحاول حس سبت هذ اكس اًئشمالا ك0 !يرسازهر

 : 1و تي ديج يح اه نعود, نين اح
 كيب نوع انا عتل ايناغركللا3 اًوهغوحاو كال دل اون ل

وح حدب بعرد هنإل ارى و ظكوُيلا بجود نكرم م 2 بئصل ان سحخحب ا
 نخن

 ٠ تانغلاو جزم اربشو هرم و امهلاش در وب هنالدوتكيولسملا عماولاملا

 ١ كولا باد ا ةئدروالا لاف هعحسسجبنت 0

 ؛ نالت راومالاب اقليم د تفي زا

0 8 
 : و

 ازياغؤومن تو اع دابا اسما ةرمودايمنالاب
 !ةرسغلب مَمِمزلاَد الخالا اهنوتعم

 يدم يييمعم توتمح

 و هج

 0 را ل

 رج جتني ب مج 7 يس

23 

 وع



 ا ا ل بلا ها قالب: خاسا
 متورطحالارومالاوىثب اًمملاءاظنن ١ امد كلا مسن اصاومالا جدولئت تدب 7
 00 2 ا ىف دير صرم اجل 282

 لدعإاو لل ءلإن مجال غو ضرس ىجلاف ؛ ئسول حر لد متي محال ءنعزتعي
 | لظك هن ا مكد 8 :ا ميا +باوتلا سجل غو نو رهوسللا وا ايسل ابق ذعو ورم

 | طف بال حلمك ان عوواشا نعت مجالعو 1
 جتبرمو ةرهاشملا جارحب ملا 3 ايلا هز ارمإ ايخحإب هبل عت بلل“ دعنا

 ٍبولئلاص ه1 وة دحا فك صاف كارايل كب راوم ناره اشملااوكاث
 100 ب ارلعا عجن ايضارمازع اهنوصنورهاوجلل ع بولثلاو بوبا )نب هبالا بولطميض|

 د ةدرعم و اميضارعاداعل اوماو اوي امرك يمد لا 0 أ
 نع هبعد قب درط نم بدالا غد اهيل صارعا وامل امث'بسحوتسنن كيلاأحلا ثاوأ

 فافامو ملا د شيك نب عش ار ئع جف ار نير اجتياز عرعو د ند نارثع

 30 ٠ احدي اّصالاؤ لافذ يت اذ ورحم اتمءرو هتك 07 عب أت

 تاقثى 0 حبال: لذرق وج يملا روسب هز الوز فيل
 ميبب اتلا |
 0 0 0 الواي لهل عنا ءاهفناووجاو فررو ةةانز يدل ماينلا وياهلا امساك نس

 عنسال للا , وبس د ١مم نب ىجااق“ َن اوشمل اذوحدو نالزخحلا ت تروج 0 :
 ةةايزوملاوث ثايصلا ةرثكا عمن 3 "مدس ااا حو داك دكا اهم |

 ةد|يزم اميسبومل سرس عاملعح ل حرل ايسملل ا داراورثكول هن دبر يعدرلا
 وسلا طرب مس زترتملاوزىتقلا ايس يوارثلا لطبح اردو طز ابنعأب د 6

 موا ث وربنا دوسلا كيمو خش وممن ائشالا لع نول سلال احلة .
 دكا ةرغ ءوا رشد ءاضل لبق ايون رجب وان اوكسمن ولك مرضا ولالا
 :ل اجر ديل التان .لللجر دين يشمل الاق فيتا رب عداد نع بلوم

 دارلاو , 30 رثكاةلكلا 1 را ع
 ضاق دسارطرشا م هس عب سل » 1

 وف

 ةررص 17 و
 ظ داون دام رفح ارت
 مانقلاد كمل يملا نراعاهنسحو كيلا افا عتس النزل
 اكيبحول هن اريعللاو كربلا نملاد مسوس رفوف
 أ عولماو لعق شااون هاو, لعق سس اروذ ار لا رس ح اور ص تعطل مد اًعلاذا آ

 ياو
 ل

 ' ىهررس ونش اى زك سس برحلاو وش تيومجلا :كلئم عش هما ناد دين أهرب



 اوماشتلا شدت رتل ادار اذا ءٌومسل مزال رّملع ىا قمار قاوم :عاطورطن اميلاوم الاوسشئ الا ررصقو د دائولاو مايا يش دلما | ٍض : بلا دول ل وسو دلو د نمل لا يدوم "لك ذالك و وحى ساو
 ريشا بمحو: قورعمايرمالاو « لع 'كنامصلل الا قاناو واربع دبلاوئالا وكر ايننخال'راقتفالاو هريطشنلا اعمدازثعالاو ءانايحإصطرلا هر.« ذ|ضنالاو * سانلا بيعؤم «سنطلا بيعب لاهتشالاو«ةشيعلاو ' يملا قدا قمافتلاو ملا عاب «راثبالاو :صالخالاو .': ناكهالا هلائف :ةسحلا نال :ءالا حج ير كمل] واح فخ دحصسبلاب ْ
 0 ار 0 بن عنسلاو «يذالالكخلو ءسانل ازا نعزد الاد ظ 0 الانس سانلا )يرو 2 2 كلاوء كلام ار « كرما ريب دن و هيف انلاو*ةدوتلاو «يوقسل اوربلاوع نواح د 1 ْ 0 اسس اراوز الار شبام ومماو هال ذيص مس ظ رىلوع انثثحاو هريئلا نيود ليلو اكلت او ءل اوس لبذ اطعالاد“ لبباسلا أياينو هر اجل ماركا هدي ادسالاد السلا اشفاوهملعتو سبر كداشرالاو + 9 لاو« نمر لا زعرورسلا لاضد او «ةشلمإلاو ةئسترالاوهرشبلا لضافالا ينالجالادو .ارثحالاو « ب دالاو هةر انجسالاو «ةر اهشتتسالاو اوه ىلرطلا ٠ , نع يذالا الطاماوهئبلا اذ حالصاوهساب يامل مبرسابال اان او

 رض .ناوعالاو 0: اوال نيرشلتلاو معنا ثرهشلا وف رلالملا من همي ملا 0 اريئاو» قزهشتلاو ةلاحرلا نا دامسوزنل اطبلاو «يذالا هكر وأ
 ايحلالع ذاع دحسولاو < ل فايق سس ا ساو

 | ' ائييلو لحملاو هللا ضخبلاو هللا قيكحخلاو* اصلا بلبحو + ملا || ظ 22 ل ظ ١ 1"هللاب قرتلاو ردع وتلا مالجل او ءلظلا عططاومو ه نلا هكاوم
 ٠ ءهرسانلا ردو هر نكلا ارخوه هكذ افولحو ٠ .,شالاو يضل ةمونجو ناوخالا/ ةدحو ٠ اراعلا طموو +!لا ةموضو هائلا: :مرخو «ةّيمحلاو ر الو ءزتشيعملا بالو مزحلاو نسل ٌنالاَو ت تشاو ؛لاقلل قب انتحل او ٠ مىرقللا ىصر ه ثرصلأ نيسحو ضرعلا طزؤشو ءرويعلاو ١ :ناّسالا اهندحو ||

 ' «وشاهكلارهؤماهشلاو «زاعايشملاو «ىنرعبال نسا عدح ءاتلاارثع مالسلاو + ارتلاو لذيسلاو ؛رصزلاو «٠ يذاتلريعلل راسل هز .زاقرلاو'احرلاوء ىسل اهلا نم نوران ىدرلاو ١ لصيرلاو ء ناويجلار ءمدبلا و. نيكاسلاو «ر ا راشيعلا وافراد « هن ةل زلاوغ انو بابلاو ٠ رابنعالاو كنكذتلا م اًددو
 :ةنملاو «نطابلاةراهطو :ناؤر ذل كرسفنلاطبطو * موصلاو هتبصنلاو ا ١اوورتملا و هربصلا و هركشلاو

 ا ا و ا ا يي رم وورود

 222 -- ةسي+ دج

 ب



1 3 
 00 : شع ةالتمل افا جرتف وع خطتخلاو٠أأ

 || اينو عئشاو, اومن كناورثوذو قحلا دونت و 'ئلخ اووح احب مايقلاو ١
 :ةراهطلا موزلو ٠ داقلا, اقل و ءربلثبلا ل انكو» طبشل مط كو سسانلا جاوح

 يطانلا ونار او ليما اوعلاو:ةرون املا تاولتصلا وورد لاو
 مكرعمو فورعملاب ةرشاملاو اهيتغلاجو «ىنفنلا دنس اكو + مال نمل
 يلا حولا .ةاذ [ملاو» تيبلارهأ ةبحتو + ل مفرع نلو لهاا

 الل دوك و *نمفملاو نسل مل و و اول ١ نع ىرملاو ظ
 ا اك يعشلا بو ل'عجوحا و* يؤينا
 0 ليلعلاق بعل هلب رن ٌومْلَعَْمل د
 : اد اذ ةيزبلا ناكسللا اًمطالا عا يذلا هارلا كن اغاوأ

 1 0 مابا باش هيئادتلاو درع
 2 "رم الأ
 فيولاز رصئيالالاث مب ايوهجاو هوللر يل اواي ناطلا ا وتح

 ٠ مليلغتل [ئاوصإب نارقلا اون الا ثيرحلا لما :ىكاكبلغ ١ لمح
 ا زك ورشفلا لاف نارعل اردد بسلا كرما دا ملك

 |١ لرئائامن 0 يما ويشل شلع
 و جفن انوا زيعد سم نمف انذل !نال هذ ب انكي سمكا لدوصلا ئ

 ظ ذل شملا بانك روعرصاد نب هرمي برا 'الط اهلا قا هش
 » تبر اح تف اومل و يلا

 0 نئيسلل نير ىبساملع يصولار زب هذ اكدعافلا لاق مشان ار ىذنم نوسح ظ

 1 ةمرحو زج ملابوجوىب دباولا يشل اكام/ نينو وكذلاب هتصنحل مولا نيب
 ْ دبع نان انجب حج حا زم دتلا جحارل ومب ل ولا وزكراحلاو ص رشا |
 نسلو نيس ملدا وربط ندا هيصؤوشرلاة بحد وسر بح

 ١ || اهرركو ٌدجضعبلا هيركاولي
 إ ْ لئاخو)بابقىا مما اطابسا' ةركع حنا !معاحملع د 0

 يشن لحماس نت نوكر لبث وزد _بشتي ملا ديساع انهو دار
 8 0 عما راحل ةوم نب لعب نع سن ىدك رحنا و

 . ردك كسلا نيم يس انهاو يعدم اعاعيلا لو يلع

 1 و فذ كاك مرد يرحا لت ف هرأا اح -كحاضبو انعم دز مالثل له ديرب انسب درو ا
 عمنشود امسا دنعىلاعن هللا يطوي مهلة

 | منجي الاوخالورب يام نلت مون ان ايحارحلب 05 8+ ١ وماو ونص ]| .

 تاقزلا

 0 لص



 0 ول اد ام انيصخت زمام :

2 

 تعج مص سي ووجع عجاج ومع

  اهئادان 21 اًداكرحو 0 1 1
 ايلا رم نم عفن انزناف دكرَصلإب اصوماووادو كمن ناب وغع تاتا ئئم

 البلاءاول بتسوي اور قو ىبلااضتل) درب شاف اًعرلا البلل اودعاو ىَسحملا

 ليل يبا نوع لمان ماربالمل الوزن رثع اوعرت ناب ىاهدرب اًقاكدلا
 -تيقت هلاك احلال ارثكب نابل اسس ناتيجرش اذل تب الار عوضتلا ديلا

 ٠ :فرعيفدل وزن كقول ةرعالبلال يق معدوم شما ١ ىقرلأ كفوو لإ رسهلن |
 وحبه ينموللا ماو حاحا ذهو اهسِلَعهراشين دن نب موا
 لافرمع نبئموم يوت لال تشب وح كز وجلا ني لاك >ولعسسم نب نع
 را نب هنومدست ىيفيشل الاثر )ا تيك عب انيالددوربا اًمِرَماَعدىرعنبا
 دعني او ب ال شرح بهاذ مث اوبال اق نازيملا و كور وكلا
 .اهيرديغم م امينا زها ابحل هل قاس مك مبلع من انبالدب ورب اًمازَساَع
 ةقرصزسإل ةرشلاب مكارم اود دو مارش يأذ لأب الا وما! ىنمصَح
 البلإل جا اوس بعللس او ودل ريحت اهناذ انجب داق ابلط نما هنن د لا
 ا ايساكرعوذولقسسو رعد اقريلا عضلللاو هنن ١ر0 اعرلإب

 : هيل !يدر ارو نمد د ارشإلا امين ف انك اوحلاوىلاعت هلل ايلا ارئنلاًق حب

 | امدللا ىحيلاقرف ب دا نسب داوحلا] هزني دانملا عذر نازوجمت

 ظ .نعان اعتز اقاهنم جاذو هذ اًهَعفريل امل ث داوحلا هذ اوروا كيش كبشي و اشبب
 نا ئصحا اهلىعو كيب كسعب نامل نصح يلف فبها رذع اووف

 ”رحدزرمو هريغو هيما هرنس او السوم نكح ا نعل رس ره ذو د هللا وشك

 ذاعنولك ارم ردع هرود نم نلف !'كليسفلا هزدنى اثراح اب نيريختو روم ا

 لب دسم هاور ئيشيعلا لاك ةسبعإب دوم نع )دو ثبرحن رم هبط

 برا ئموهو سانلا ليا منع حل يعللالاقلاتسةيفو طايسلا لمس

 كاظم يورو عيصتل ا!لاحز مأ از ةتيئابو قبعشا كاسل الاكو لالا

 : م ىب رحا نيكس نعر تجد اان ةوك

ور ضشمل وبلا رلاحو ات ومي الجدر ولا ككموطح
 هاطعاوشن د ه

 1 عسب 7 اباهقش رز اال نشف واهْللسو اهيف يرجي 3
 طق اريح درج زم دلك قشر مث مب ااوعا نمو طع اذا عمو جت
 : افشل الاول الزوج د فر كتان صالون امل رطرخوت دكر كتل

 | ءالدكرشلا تباوش اضن اًربحول ناب نكي ص لطالما ظ
 ْ هدحو مكي أجر ور دوحو دل البحاو هللا السكس بمن اقل ها نا

 م اباطجنورالا ناوتس كرز م1 حارحولا رد راقب زم زل[ غاب 3 ود ام



 تر ا ع كيال دج 5 تبقي راينح نانا ]

 سس "روز ضراع بالا ساجدا فسم ابان اق |

 وصب يسلك الس مالحالا ةراكت بمس اءاو يرارلا, غل الاتغُج
 امسرلاو | نبا املا تسب هلا م| خو هدو وع قص ذ 7 ان هريدب وشي نا نأ
 1 داو ع ىشرتلاركلاوبا

 يلي رلاولاا "نب اضم اوم هاّوَرَو ا

 ءرملا رضرك امر 0 : تطاحا يادر حاب تيل ةناح

 ننثلاو 0 ولج ان اعو شو
 ' | طين يشل ارلا تكا رصأ د يبول لاق بسب اصلا ا عربصلا عوكل و
 مملع هلل اكلص اف وورط امن نا دىبالا ريل (ؤ تدوس العولادب
 ٠ هر ايئاز اونا هال انقل 'لجلف كوب ث اوشن اوور احلا سو
 س'لائاهنا 5 يمال اهنس ع طالر انلاو !عيلَعربصلاو
 000 105 عماوجنم | دعو مل عيلاعن هلل ينفر
 مىرشتلااهيلا كل امناو تاومشلا م دى دتعالب عب رب و
 00 و .ثنذحو ملغ دش 5 ءاموتهركاناو

 طرا هر ريلالوقلو اهم الرو ئسنللا قفاوب اهلكيعو نر ؟ يميشلاب
 ىلإ : كل صود هاء عمن سل يشع ا زيعو هيب وحرف هع كقبط نان
 0 اة وهيشلا نعوب ملا ولع اظلا رغب 0
 ١ تريم ثا دوبلل ا ىايت رابرانلا دودو حجب | © جنش نع

 ظ 1 5 دام سعد س1 ظ
 ظ مقرافمالااهنيبر ووتيبب رؤسنال حاب جتا: الوردي بجي نم
 / 0 را تيوطملا نسذنلا انهن ايلاف ود دب محرر

 ظ يدك "نيرط و كلاعب راقت ثيرعلا نوب غب يازعلالا5ب الا ٠
 7 500 كم ان املا زنغب هنن اهل ار يرش ثر اكمل اويثل بعص
 ١ حاط اوادعالازبزبع عطا وقلاو ءاكأيملا وسواد اوم او ىت اوعلارش
 تانج هع نوصل بر حرس>نوكي انا بجي كعد حابيشالاو غابالازئزع
 7 هرثااع ( دعوا هلل و ارب ندا نم ظنا لاصق

 ١ دي ةوئياقرلا ةيراطلا د 1011 ط ةورعو بح سوم خو
 ْ انعروسز !اوزللاب عمن يؤعشلا د مايا أ يقيل
 ىشا تجرح نهدشيعب

 مفاع كيان ل لجرلاظظامحو كلذ يشتم اي طصأ ؟رءىصلا اهالئلا كَ

 كا

 ب

 ا تلاها اجار دالاهنروصو مظح عمانتل

 كورس الو



 هد هه للرب ئ 0

 0 كورلا و شتنلال هزي الاكاضنعل وؤنالو 1 ١
 ننعم اجلا ب انكي طخ لى شوثكا دكا التعرطواربك لات جلا
 ا ا م امبةعىلاشن هللا يور سابع

 ظ 1 ا رصمبسعتلاباًقِج أ ١١
 اتحد ذقحياركومررصموغ ةئسطلالاكو - ارعلا نبولا هركد |

 "زف ا رو ارعرك اثر مصل ناموا :

 درق اتلالا: ييلل نحوس اوف نلت جلا عك يبطلالاثلعام ||
 تطل دحا جال ؤاكاتاو ملا + سمبل دون اشب ان اراها

 لراس 0 ملام اق جمل قاف لها
 قاوعل الائ اوسلو اوك ستعمل ىاومالا نمالمس مش ذاهقب 2 ْ ظ

 بلت بلعلا مام يلب ىاليتلا نوكسواطل سكوب اىرلاذ ا
 | ضو ءاتازغمس اس رطل 11[ طلاب رمال ل حاربتو اًملاضعت لاا

 ١ قرد الا 1نبرحلا يحترم يالا ثلراد سمج ضمت !١ذاف لمجلا مايا :
 هلأ ريؤلو كك امكان مشن ا ةراهط ئنعالا ةرو د هكدع وص الد
 8 اؤلسلملاف تبول ضف اضوُم زينل رهط م كوتسلا ناو ينو |

 نم ري هيد ىمرب الع لعن ملعأت نايتح ترلل ٌةاطوم تبلل ةومطم ظ ا

 منغ هاوُرَو 00 ١ يني
 يعش اون !باملا قد لاق جملبرلا يلعب اون اريحا با

 نيا هبوحر ةئالأصال هوست داب عملاو الدم ادرار وج لسلال فحل |
 بع ع :ملاللغ ناشسلا نعش ١ ئشملا حلا وورش ايلا برساوةياتللاوأ

 بارنلاو تجاولا لاب رسل جد بالا حلا 7 اود دل لع توكل نا 1

 هالناس! ٌءَسن : »وصم بولطتوناو انعوشلا ب ثباث ارم لكتالرُك اكدوا 0| |

 | ١ دو هزيع وج اولا يبدا اررقلا انه ل اريقو لوا بجاولارلغا ,

 اذ نامل ءانمس مالا المغطس كقاج نم بانك بجروت مالتلا
 "ابعد ةولام هولا عدد بجوردرشلا هكمهألت مسخ هاا ةيارثبا

 واما عابناوو تود ناك ان رك ماراعلم ال يحز بخار ميل ؛'دتزملا

 ا تاجا عاجلا ١0 هغرقو لكك ليال لتملاد ا ا
 ا لاعسب قلل هدحةزوريصل ةيابكل العن اهكوؤح» ادمول هزيعجتنا 1
 ١ ىسرع هلو ل الدسم ”ادالارلا دي ةوعرلا ؟اًحاوز مهلا ظ

 ْ ةتعرلانرل اعرلأ ىلوسط اعلا + ثنو ثبرود اعاوخلوااربولواةثبحو ظ

 ا 1
 أ صك ]ليو فر يلع 1 دال بج االعؤو ب طيلة دعا دارا لاو |١

 ا نيباسلا عج شبك ى ىودلسن اهلك وذ ييونعبلا قاكزاوش قماَكسي ءوتاضمر ْ

 ا رفظلا نوه انو طب اسوالس اشباه او او لاا ظ
1 



 000 اعرؤ/كيلع ,دعؤاعن هلا ىطر ”هزوع نب لاذ '”ةطنعل رولا

 اديهؤتنالو رز ايما ىو مالسالا يوسي يللا نيب ذو املاباعربغوا
 2 ؟مالسالالعبخأو اري صن الووّدحو ؛ارهوزامو هاحو ن اطل ساوذ

 دوجو نإوسبل مالسالا ن ايرصخشلا كوكا ضعال اكنيرسملاو حاولا مرش اك
 كيابل ةرهاظلا هوو عيش دي ادصعابالا ملدوجو الاد امشالانا نيىلسملابالا
 نمار حاصيرود ”هلد'ناذ هلا لسلق حد يعار ا ذا ئبئر اعااضس لاو احا
 هتلخزسدتخاكبع 5 نتعن مقحم د تبد ام «٠ ثيحىم مرده تيدا ان ثبحؤوم

 ل م 30

 و

 5_0 ص 0 0 نازبزربشب ير ا 1 58 ايريس الو
 ْ حلو موشن ناد مشل هذ اورج معا ذاو اح ورطم قسد ار وكمت يارل ا أب
 ضوفرز اني هزم عمالة ةرجي!َتلاكررض الاله ملعو بوجولارسالاره افوهللا
 ابرار اجو رضرم وه دز + ىاو هررعد نم هوهأ ذاك نكسلامللا 1 قمل انبو اًوكدىبع
 2 ابداحاو ترك ذيكو 6-12 نرتحرا دال د 5 مالا نحاسي المج هرهوممر يلوذ نشرلاىلإ ار صاب عرضت ماحرانز انج مس ياه اف كن اما اور رخل امَْع
 : نهد ع امن ملا يو يداشلا بهز روصو ل دلعادرعؤئلطب وخلا اذ 7 «وضي هوس ريش نحر ل لاقوث هذ ارلبت يذل اديدد يرحا

 نل لإ

 راوفالازمور اكاعوت زوم لعرب ا هرم: و امبالا اور ام ايس يرخ ١ اقوزحدل
 نيمول ةزكيوغدفنلا ميد هلكعبنو هرم| لذا قر صنو هرم اعزرمبو ٠ زم الكس طدوو لاس ونشنو ملجاجشين و ءردل لاو نو هدنرصن نسكت مدمن دو + رياصؤاوو «كنب رهؤبظ د ةرللو شد بكي # دظمطمو وورش ٠ مضيزم دوعي 2+ ماسؤ غرب و« دللخافننج د | 1| هيكصيمت مرتو ء مدلسمك دونو» جلو زبر و رنرثعل يشير ء مد روعرتسو ١ ١ «متوبغ جربو. متاز رطل + هوطعلا و0 ذالاب الا اهيسرل ةاربالا احن ونالث عمل

 ور رب قنبال اموت بادروا وشنو د يرتد كرب ةدحلا

0-0 3 4 
 0 دزملامموايبخ ا : رم 6:0 اذغا فيحا يلوذ ر حا هيدوصاع رف ايورحالا لال ملا روع نذ هنن حس كتتياللذ | ' |ادحي كج 0 : الز اردخو هر و نازح ظ

 ا كهردتس قس# ١-2



 ف
 ش خول روك ١ ذحاو مرد هئالان ات لوزا حيلاطونع

 يارخالامل ثأكاَي طابرعت هنم تلمعان أب هنلعت ناذي انارجد

 4 درك ونا عضه 0 ظ

 .ةناالعاككذ بوجو يفتن امرك بريا ورتسوا وتلا نر عهشا

 زوثسلا نازك 2 ل43 فافرعذ اعيش نك ماواردها جنا ها شدرفلا الا
 ثافاقب عاترتسالا نبال ثلا يا بدلا الاذن نو دلل ملا
 دم همه ام كن أذ ذح توطيال ذا مذ دارك موصلا اهل
 ' فالتخال اهموصة صوم “ما رهان وهو رخ ذريتي ماك نان
 .هربغال ىاوقب لمعت الثإو ميِلَع باثنالئامم وص)ب كتر د ا

 ِ 0. ١ لزب هاضرولعو واحرصلا رث ذامالا هرهظوله اعط نم ايش دال

 د العلا كاز ولأ اهيلع ن كقول امنم وت امعااَمِلَع هللا رشع بداوثلا
 مرق اهيكس ايزل ل نميادح دب نم رخل ال ناد رذلح نمربلع كنانافاامرع '

 هنااينب كح اب "لعف ثان اهتاوااهوب١تامناو جرصلا شذايألا
 وا بونك اح بضغلا ةكبالسو امنع اولا اورتن أك ةرووص ويطل

 طخ ءرطرلاوويوْنلا دارل اوواولا نعم موا ثا وهاظلاو عجوت يا

00 

 ءل هناجر اهم لب لال سوتلا ا

 +الود قو انوكذاملغهراصسنأ جونا مف مذ اومن ذاريفن جور الذ نم
 بعزم وهواه وعو بود و عو ثببب :حالصو١ :ونع نمور عا اغا جدع

 ب اطال قير ع عدوا ةوبأ ب تسلابتلا

 اهدسوطؤيل ديذ دكان لب دك ارد, هلال اونا ماو اذ ارمالعخ خو هذ | اح

 عشلاول خيال انيموعبو مكن اواني لهن لع ول اذا يشأ كل: كي اا ثامر
 <. مذذامالاهشبب مج را ناو اطبأ يضل اول ماك سا( اوما عطل فاو

ثن كيب لا يزيل ملازم لَو اضباحرل ال نارو عكرصلا
 دهركب تاور وكي 

 اًكنبب اوك ناكناددعرإ 3 ناو دل رلوحد هر
 ناف هزي د الح رلووااهساوا

 37 نااهيلع بحب الو هلل! وز هع هراصلنفا موجود و كدررل الع

 هن

 مذاب يعل عرصإب وجع اشلابؤموهو دائما اهب ثدوطا لا امركم
 اواكرتأشاداو عطوو حر اخداطب اهيل عزنا عادا هد اهمزلبال
رعن اوراصمالاور اصعالاقاشلا 5 داعمب هذ م

 8 جاو ي

اميحاو دوم نآلابل او اكو ميلع هل هللا ليصؤطصملا نمز ملا
 بد !هحنم ت

 بطلعو فل ةيجاولاز 1 راحلالكز مل جاوز لل: خوهنم زد امي

0 

 اوبااصبا دمع عون اؤيصضوهررورعن بر اىصرفم يمثيملا
 ص َيلددلاو: و

1 

 هام سم سس سس

 (املظلناَش ليومنا ورجرلارسزك تاكا هد ا



 -_ مح د ردح

 ]ا د

 دروس

 ذل عغ |هيذ الب ا هيدا سلف رت دب كناكول نا ءثحوز لع جوزلاوح |[ -
 ير اننلازاع ُ داطشاب امبانإ بعشلاو نوت لا كحر تح كفْداامءيْذَن ||

 ابعت يوك سا كشوزل ن وكيل يافلزا ءاهجوز ديدن !باارصادارااّما
 و تكتالشلت اكن وكز دردع يرعابت او ة ملم رث الدو

 ل تبشلعا نيح روس مالو ىلا وجرب دردلسلو امر شبلا قزح ٠
 5 .بهزب ٌبحلا ثبليول اعاجاا ذا ه .يقالاوررصلاو تلا كب ثار اذ ٠
 ئاميضر كرر ا ريعس ق؟قعن امتع دئبور بندر ارم اهلانج
 هذعل افقد دشن إب إس ناع هللا لص هللا روسر فأل جر اجل ادن عللاعت
 جور ما اذإ زملاب كاس يزلاو تاق ةكاب اربط راق وزلانا كب تش
 راوبلا ةاورو كحااقو رد هالحر زرع جو رلى ح حام لوب خح
 (ش هلل الْصدكت ل وسر ىلإ :دنب ابرج النئازه# نمت ابريعس ا نع
 تلافدكاب يبغا لاف ورش منان ا١كبا هروب خطب ان لاقل رباع
 لبجحو هز اع جوزل 'ئعحام نويظتم جول اذ قملاكتئعب ىزلاو

 ل اهتم" ةجورن رب لن اول هج وزع جوؤلا وح ١

#9: 

 50 اةاوملا لوح

 هبال 0 :

 الاول ذخاو عسل ايشلاولا تراي نال اعلام:

 داننايراؤملاه اور يرو ملا لاق كمن ذأبالا نص ,ىكتنال مسوي ادم ظ بلال ثا ل١ جوزت١ال هلا كشعب يرلاو كلا هفاح هنح دامو اباد
 00 ذيج

 ْن

 ةبجرلا برطنال وسلا( الاه ومس ها
 "ف الو هللاد بف" | وجبال د هررككأ 0 م ا :

 يف دااوييطلاوا 'نِداَو 1 : ل نمييشك نر <ابالو
 7 بارو دايت لاول
 هل ورشا نب نياق سبا وإلا 0 دروب يملا ا ال ٠.4 د يدنا 0
 كت وسلا ربع 1 اع رام وشو
 قيل ورب اة 1 8 رجاوز | نمزسو عملا رص وططسلا عاد

 جه 20و س0 الار نال

 0-0-5 ردع ا ع نس

 هَ 3 ١

 ش) 0 4 ”امصهنن١ ل ومعز كك 1 َر ل

 املا عيضعاظو يالا رئار اك ماكحرات 0
 مهل .

 ' اهيل الو ةرشكددل قمل كيكو

1 



 ١ نداودوا داوب' د اور روف م الذخزمالاو :كسلا ننرحال ابحر حرجوب الهنا

 دوز ازيولا ان روكذل هنو اًممزع امشلا ن ةرشمع ق ياسلا و حاوتلا يب جام

 ئروثلا دواد ىننال هازعنممو يراض)ا هملعو للعلا“ يطقرادلا دو
 2 ند هرهغو

 رش لييلا لا ءثعش تامالاو هطرم يب هددع ضومانا هر احرئراجلا قحأ|
 , شيز نا الضر !ايش امش رض رند ا كنمبلط يركض ةدنس انايريشلامنأ
 ٍ ناووبرذ اهرورس ث داحى١رخدب اما وود وت وسر رع ١ ناب ارك

 روشاملا' نملنسلاى دروامب مكيزاع لهاو !لامو اسعد ى لك صم هاب اضا

 1 هيلع راش ولون : ريلاراش طورضب اًمئر هبانب قوت كحادب عازل الو

 هذون الواسملع» يتذل الا عدرلار اجرررصلا "نع نعالخد ان هوضلاوا 2
 ظ ورلفملادارأو رد 'قلطافررشل اف رؤيطتن يزل كم اًهط ىا دكرتأو
 كسل صخالا اذوعرلثم يره ايش اهنمدل فرت ذناالازب زعم 3

 مي اتر جملو فدل ل دهام هاد اكن م عذ رم مشب وفن باج ل اين ايقلا
 ةداعرلثم ىرون ئش املا نا ىرهاظومدذا ورمي هس ميمصات ىو
 ينساب ملل وموال هد ا عيال يزلاو ةرمح ا نيلات 0

 0 ارثفالاو ىذالا ص بلل
 نااايس اول وكلا درارمالا وبك بيحب يذلا علم وما الا ايون

 ظ ينسج اءبكترد 451 مع ووك الار يغو مرت 2 عج وطول اصلا
 ' نصرت إو 1 نهوزلاو ئورعملاباومالا لئارم بصح
 هبسايباع ساهل اظفعبو قدر در ربك ددف بيعرتلاو مسامير اهيظاو م كسألا|

 ةصاقرمضالاو دانا نا درت هاهنيدو هرمغاوع لاز هبلكرةسبلو البا

 0-2 ربح در مد دواعم نعبطئلتمل تبتجلابممالعإ ) حملت 2

 قيعنتوسو ةفرشل اركب اوبا ميذ م !بهلالاق وركز نكءاع يراه ؤحام هللا
 راع) مؤ ميا عةريعلا سبل لك ونس * اعين ]يما مسادنت يدالعلالاق
 تقدرللا نر نبل اد نمكورتم ا رحا هنأ أن رولاركب ىلإهحبش

 ا . الص يزعل ابر عشب اهيح اضف التل نك ليهاو ياسا ىاوو ١
 يا داهلضل وج اهيعشل اًيعش مومحل مد , اكلك ميلخب نارذاول العزل ول قح 5 3

 يل !هرشيوب نان اكيطالا 5" ردال ناو ئسقلابازب امرلاودوعلا ياحب
 تمعيدو هريشؤماب كالا نع هر ذو ب كسر حا |

 ًاطئتساام ميلا از

 آدارلولاو درسا نا تاي او ردعو امن هنذ اى وف اشلالاذ الاخ لعاشنبل
 00 ومو مل اجولتب زيد ناذ حا نجلا شوفو ماللا نمْلب بيع

 مخنور تست نأ كاياو اهبل ب انئعل نمل رعااسو د تبطل ذل ظ

 داونلاو يرايوتل الحلا حزب من تاس ةمللسلا اسما ا

1 

 د عج سجل وعم و ع هج دج ل محا حج ند دجاج

 غ1 يي ا

 5 - ا م حا مسح حس 2

 ٠

 ضر ا ااا 2-2

 3-2 هوس بوس سل

 يه ملا مج

 2 تل ل ا تي ا

 777ي7ي77  _ 7 2

 تت



 دملا ىف

 | عقار نإ دع اكبه لامعالاباوُث يا ب اولا بانك خيب طوبا
 نفح انيلعرلو هللا ل وسوي لذلاق لَسَو ميلعهلذا“ ليتم يلا لو وما[

 ويل عقار انيىسعر ل وعب 00 الح ْ ةوهببلا هج نارطلا عمن 0 .؛ك
 0 اهكرئافعضلا و 26 3س نورا 0 0 ها

 ةيئارمسا ين ليو ا رد و وحلا لولا نحب
 ال حطت نوب وتأ ملم 14 اع هن اكس هللاو 3ث اعلا عوف والا
 الازبب بس انبب اكو انعموامزللا نم ددح تن انش 2 ١ |يََسُك بحلم
 : العبيد مسالا عمسااناهاوه ؟وهد يجّرمو يجنب لاق امين اًمبسمو
 ١ غلب يا هكر دا ناد جوزبو ملم يبرقو ا هثبجد وعملا لك دوحاذاذون 1
 ةّياوز ىناملوالا شرس اقاهل دارا ليخجو ندرثللا يلعب ب انثككا راجت
 هلذا ىصر ةربوش يأ غرد لح باثكأ ن ان ل قع ١ ةاضصلا راو جرملب لا
 د ىمال الا ذراع نب نم او نوه ررعس نب قسود هكا ووزع ىلاعت
 © اتاذث مكورتماهعنملا
 رارتحا بوجو ىيا هراو عدت اولا يم ويطسإع وح >ال الويب

 ا ةّمشر يبزملاقلمللإب جملي دلو ركاعل ا اطعبا اورو قع ولسا فار حلالف راقصات 0 لو فال نب اريعس ْنع_ض هب ضنردو ديريشب ام رد ولا مرعو هرمثوتد

 ؛؟

 م هربغو
 نزحو ةرمو بر هركتس مم اب هيتس لذ رس نشسج نارا وقال ىلاذح
 ريب ارسال نيس: تالارما ةداطتلار نس سوماقلا بحالات
 . وجال اهيِلَع ذل دو يبل اون ؛ اهي الارسالل زيان وكلن ! عبس اعقالا ثاطع
 أ يهل منال ويناثو ار ابنراو بسال مين نور نا من :بتايولا ةيحلادضت ضنا
 : نالّدالا امور نعد سد 0 مف 0 دلاو 1 ]ام ارضرحا نين ؤجزم مزلب بيدانلايدرو ام الاق مب داؤسجمد هي ودعا نترك (ة[ىموالا ه بيد اذ كاديع تيرصب !اكقد ١ . لومي ودار شا ميلا و نب ره الفاسالا يشن ايرسملاو
 ١ لابلا قرف ولاغشالا مكان لب افطالا بيب داتنب اور داب كتب ان بكلا 1 ىسش باد ى دابعوه رلو
 أ تول ووفر اذ داو حالطصاو سنع اوم ب د٠ ن ايدافاشلاد
 0 ام هه سوو سس مص هش ْك | [ماربولا ل ازعل لاقو ةوبشك متل مهاورذ هج وكب نالت الامد اهدادالت ١ حالطعصا هيلع لتس هل يلختسل امج اويل رتح وبدل اا

 لك و



 تي تت

 هدرا 1/2
 ناو هيوبارب اش ؛ ءيراشو يلغاشن لعو ريال دوه اذ بلال اماملكيملا ليامر
 نعش رملع اولا و جب مقل! َةَبِقَر فر زولان اكو :كقوؤشرم اووشلاد وع
 رعرلاول ا قحادلعق هلل ا'ل وسر اباولاقلاو اماعيلافن هللا طر ساّبعنبا
 ًِ محجر ام نا ”قعلسملا نرضن ْدكضَقو هر زذ هدلاو ل عراولا قحاض لولا
 ةتامع نيؤشتلا نيرا قلب دق الزحيومالا ورمل عت آس رح حج عمسلا
 ا ذوم ريض ئعزلالاقز ىنن) هب هرذث اصب : ال ةومبق عضوا اور دحأ
 ظ جعل ]اذ جيئب ارد اوسع ب ريكاضب !مردو عشتولاب ياو د مى او هوك
 أ هن ايئاوايرئندوعطللت اي ديصسلناول هركسأ دعس نسكلا هرل وعدل ولا ح 0 "000 مدلفضم ناكل شو كررت جنم يئطقرادلالاذ
 نيبو فارويشو١ ريادواةرم دو حاشي حاير ور اًمسنو ةكردو هذ داو عش ان

1 

 01 أذ

 اك 11-2-2082

 ظ تداعب انضمت ىو باداللا | روح ؛ئسل ىف منار 01 هاا
 000 !قالخه ااه بقي ناي دو دا نس ووهاظ
 مل دالابى هربامل خ3 درعزقملا رح غلب ذ اكثيولا م اهحا نم منمددال امو برعلا

 اه 0 قارا تال اننم سيشمل ا ريغ مرت ف رعم ار طتصؤن لا
 لبالرلائمإرسو نامه اد اًههلع هرفسو اهنم هرج د انامحا) لاذ هل | ١

 تلب هوم رع ول ارلا ليال ملاب لئلمد ازكو هيلا امرودلحالا ب ينال |
 : ثلا دبش نوم م ناك دست يلوا مرت دمي 7

 لسانا املا امر دلح حرصا اللاوو متسبخ نريبس أ ورد ري 5 هرميزل ]

 | ْ تف لب اقووعو ةروصورثش كم ف اطر جذاسة سس ةوغؤ جالو ظ

 للاب انكم بف تعج كبب نم كر يحشييب تيباللاقت جرح انزلت الرمملا
 ةشياعزف بها نيش جرحا ام اشاد ورصاع 3 2 انجن ال رمااينزيكام

 م مملاراونب انو ةرهوبغرموكو زن او معنصوصو وميلان عالا
 رب ماو لاف نوف ذحر مجرم فيرشلو اورع ْ

 بعزل هذروا تالا نبريملا قيس هاتان باوسيطاع ٌ
 ا دبع نعئوفرتوامقرارلا] اقلاقد | زعبملا لب ل دقأ |

 انا يب ردا ب برططص2لاًكرْوو وع نب ليا ل4 ا مع نع

 انك اوم ماي لمس عبس لكي ل تخان ازا كما طح اكل سم اكلعدتلاقح |
 هع مونوهو ل اذن يامسلا ثيدرحتو وب اجدتيعو ين رطلا هو درعا ظ
مار د. بحوسيدو هكلار مولا نيف لس هجر 1

 س

 اموت وملف ذلو نفل هين نوع الو انمالل لمتسرسبلا ناكثان | ١
 |رايبتخالا بوجسو وب ذار او مون لاو توست زها رو ءكاوداكوأ |

 وو بدير الو بحا وب ويصل جب هدم بوحوال

 22222 22222222222222272222222222222222 2222222 بل ل .' ملعون هلد اندر ةردوهاوب ١بهزذ كم ل تعور ول تخوم وزنا .

 ميمو ريوس مسموم م همس سال هل ام م تاسست صمام رص تس تست هناا + ماس ام 2-من © 5 ا 72 هتاضدظلاة تعمم دنت -

 و ل رع حا

 ش ا ا ا وم ها سس سوس 1

 اح



 1 ور لع هتلالصادلا | وسرو

 عج مح
 احس مصسسل ممصحسمل مصمم 2 ممول د بح ا وبس

 ومما معذو ثيرخ ا هاظبا] لق مد وجو ىلا!ر6 امويعوصبلا نسسنملاو
 ْ لتسعلاف ١ غانم نمو ك رخو اهي: صمم موب » وود نمو رب رش ا ||

 . أم !برمكا لاق ونعيلاعن كلا“ ةريوهو إن ع ةالمصلا فلما
 1 ع ”ةردسو اقيلعن ئراخكلا اور

 قلن وخب ورلد 0 زتامثكا وتنال لكل تح

 ١تيخ انكم الملا نال اوضتستمن اكنوا الخ لها ببطن متم ناو
 1 درا ارسلان عرار ئش تحاو ودعوفسب 7 4 1 :

 ازملا اهسس انام يلا يعور رو كيس 20 ظ

 00 سدزد درك ىمشيملا لاكن ا اود نعهرولسس ||
 خدي كابالا أاوجر اهكرع با

 غ0 اثار لك مماك نملك قخأ|
 بحار دع ر ماو ومو رذردع ءيالسب ناسا ملا ْنَملَع |

 2111110111111 ملاذ
 نالؤمسووارشب اد اضوو مال المل ار ناار لاق ثزنا يهل امويوساا

 اجرا نيا نبش ديت )كو كرب زي الراو رمال اب ماعد نأما 1 الطلصضاأ| ْ

 رخال اليغرح اوس ذاز وبال هدم انمارن>الا نوكيا تبجرخالا نم نسا
 ىشا نب ذاع مؤ عيبه نط نشا صواوذ انحارد ن 10 جده كسب نا ||

 تلو وو 'انيعنمرث ورب ذ نب نائرو و كيضل نب هيد يشل الاقي مىمحلا
 امن ضواوح نم دوو وم نسمع صرح ايبسارن ب ذب انجلاءببصعت
 ان نر يلعمن ام (ىلعل لأم ى اس ينل ارت مروع هللا اعىح
 وشسسسبو رحل سام لحل ضن لعل هئاغا اذ هدصق تاي هنا دشسدا

 ادلع ةياعترربرعالاو دج ضار داتخاج :ءاميك اًرص
 او عبس نإ اضبا رع هارد هون 2 وعد
 ولع مانا هلل الص ييبلا هب ارتب امك د اددب ذ اهطاورتولا مازتل الامن .هللالاربسلا لاهل 0 دناسعلب اه اولا .سلاحمول ان ولي ثاك :رلابوفح

 كرو: حبال ولج مف الوارحر ا ناو ثالثا 0 ظ

 يلا رماه داع ةرشلا باس اسحلبق اولا زري بنام اهزتس
 . كم ارئلاجلا ووما داع هراوه ا رثلخكو هن 0 ظ

 دبس ارش و سننل نوب شح وتر بعلان وكبال ليد ييش نمو وحلا د
35-7 0 0 0 0 ْ 

0 



 سمس ل ويم ب مسج ع مم

 ظ سم نع عاومتلا هضم رت قف يسال ايم نيتفركتو ركذلا مالا مو |
 لست نونملا متعرج امزح ابرْلا فراغملاو دجهلالاراوسالاو دج لعلا ْ

 ةتسس نمثالث ةَحررل اهلل تن يسولجإاق ٌتلِئاَم كليب رجلا
 ٍ ان طو ترس انس ولع زخات دق هر ظ

 نعاسهر ملا ظننا ارواب ائّرل احلا هز مل سيل نام رب ورظن باص
 هلل انضر طم مالعالاريحا ناو مهلا عربا نيمهالس هجم نسم
 : عد نيللسوو ٌتالُث للشس مدع ىل اع

 ةباطملا مزعل مل لاترد علان هلل يطير احر رلاذوب اوب اوه وعم الح
 ماونؤمنولرشملا زا لذوسانلا يبل مان نسا هررلااوب اونا ويحا دب
 , بن انرملار اشفاتولح ناممملوكبل 2 هاا
 ا م مز عو محد اون اينحد نعام اي ئيط در رلالوب ميد اوبرثلاو
 | 1 رح نوعا طوكر ك اليلا نس حرش موب ادررلااوب ١

 | ل 0 الكا يكيشو هرجغر ة ماما ينمو اك سرم ير علاد يبا
 + ور مون كارحول افعضلا يف يعزل لاقو نيب هكرحيَعْومضلايدعنب لاق
 ما زص ىلاوبشيب رن اكو يمئاذب لي ١

 8 الع اها هرشع بيغ مولملا موشن ملم: لفعو ماسه

 مترو عنعاذجس و ناهي حسب ئيزلارعشلاى انقل ى لح 0
 لحل باج ارث هلذا 9 دهحاو هداك رك نع 2 نكو مندوهف مونب مكشنن سو
 طحن رع اع نعزي :اتلخ كاتم [هيقدي ابالي ”ايل اساء اق نلحي نا

 عصو ئنؤلا ون املا سر حال مود ويل يللا ممل عنصر هالدنيا هيا يسب |

 تدعوه ون ميزا ظل نامي. راع "نأ عموما م
 تطووطالارحا ل جنن اننغرلا تانكي نطستالواغرا ةرحالاةيطولاو هيك ةمعرلا عم "سرب يبا ةوطجلمنبلا ىئاؤؤمو يرشعألا ةرمانن 0
 اف ايما او ىلا ننال تيرس رحل مارح

 تدوم مدع( هليا ميطر ىراولا امالالاف رص كنائشب ل طللا
 نيؤلملان لم هللا نكمضوبغ غلا ةرطالا فانا دال نازل ل بص
 مسننإع خالات ونركن تاون اصرختإ ب محب لعش ١١ ذائء اشرب لمص
 | . الكام يلا نع به تس راوومحتا با يع : نعل وسم فير جلاكصد

 نسدنعشالا_ دباب لاق ةاذولا نر حان هع يرن هللا ىنصو يرش لا
 درذر لوم سو ميِلَع هلا ال صددال وسر تيه ب نا زهاشملا)

 عدا ف ارامل اورج اجر تحشيش ًاراقؤتعصزلا هرثاو
 2 انعئوا روتاعل اذ: انها انوا داب 5



 20111001101101 لت110 -_

 ا

 م الصنم ا مزيمموثلل كلا ناو ضخ -امراصجل مري : 0 هيد

 تلاث ىوعنبور عز عر اولا ذكو بط ةرصنل اجب ؤ_ صد نا عبسي ام
 حرف دس روج بلا ىبصصوهو كرو اولا رش يتب 24
 ةعاكير لاب خا اعاب بقلب ملوسر وس اومللارسابلطلا ربه بز

 لح اين ار بوووشنوف ت أني لص ااهن افزع دبا بام الامالبت نيحرلا
 هادو تدب نص اكبطلاقرنسل اةعاشيرلا نم درح كلب و وزن دل

 مممالو رصف بلطلا ربع "وزب لسمو و مزعل م هّللا ير لس

 0 يف معن مور 6 ل م ف4 ؟«رغارب نيجملسوإلا مل رئجزلا هون ا 97

 رحالئايكبؤاطصلاوب 21017 0 0 0
 خهظناوبغ نر باجترع ث اناا باثك قر اويشااميلعمب ابل ١
 غراند ”ةركاسعإلا لعن نانوطلا يسن لس حش هن الا
 عرفو هلذا موك ست وطاوبما جم نع نحن د
 د اهلا نيداز مئدلا موي مدح له( اذرعمن نول اعل اردنا نخىانا "هلم
 زله داساعبنالاو ل هيللهاداوقريوشلاو ةردوهو ! نعمل امر
 ةليلزها ةداسلنسّريسلاواهداوف هلا ليبسؤن و رهائملاو لع نعزي ادد د
 0 7 'نب تاس ادبشو امنع عندليب داع نو نسل نع بيطاللانكو بط
 0 هدر راوّهتنمهلا وومفولا و] هقبع وهو + آر ملارعس لبا

 ويملأ ع تابؤلولابطاعتو» ورتمرباقاضب اهين لاو
 دارك لاورشن» اونمو ملل دة ىنوشولا داع خرم هللا يلوا نارا لح
 مسوين رب صاونو هرماوال فيونعبتمملا حاب دول مائل اتطاتح, تلم

 وضل رو .كيمرط نمو ليال قي اعب مجعد 011 -_ اذه ١ اخ اح افاد 7 ام بس [امزهل برع نب نع هنييزان قرر اهعإل نناد ردد العزم ع م“

 اًصِغَن دافشب يبن الا لشسو دومه !.دلع هيلع كول اقل امال سكمل اخ
 اهلا ونس محم لح ةزباعإم سو مدلعاهللا لص وسملل ناكر مالت ميل سم
 |ذعضلا يهل لاك اسلغلاو ُكاَه نيجي ميد بواطن اة

 زجر

 0 و يي رورو سس سس دسم

 1 وعسل سوت هلدا لص وطصلاا ةلعنب نندتيَض املا نيالا .
 | امنغيامت سا يكؤب ١ طيش مااا «ءاحرلا نم جاجا ١

 هاوس يي سيصس بسس ساس نيس ا

 جوا جرحا



 5 ر'لافت هنن الر وسر يراوح اي لوط السر مس عنب ثاولعت اوب ا جرحا
 ص النمل هيك سبع هنا جاك وتراوخلاو ورصانل 'يراوحلاو الذ الاوربنل ناي
 نباوس )ام لوضتسي ى ١ ايش: نورو جاو داكم) الالكذ لبث مالئسلاو
 تلغي ارلانولسو مل عنبر ثرمربخاب نع خرا راتلا ئركاشع ندور اجب

 'درواالسوموصملعا فم 11 هدب دوربلا هللا ربعنا | |
 عيشعي اءذ هل 'ايعرربب 4 نجت ىركاسع تلا

 | دعفوو و طم امامي صبه درواف و ئبقلام مديل يسا 0 07 ظ
 || مجمل اصلا ! عال نم يارمجل نمىسرل رح ود )ويب اسلامممالا نم تمس

 1 ا 0 ا ماع بطرفلالاك ظ
 00 قف نيس داي الاودي رش نارفضب ل
 ْ تااملاوخلب دآر ارنازمكر از بلغ نككرل نال جد ازمالا مملا ئم
 املا وأ ىسومالجر ناكر االارسعلار يا نيروسم ان
 ١ بثيدزلا هن ازقرل رب الي ار مّن ل غرمايثاكدم/ م/ ادهن و ررطم اين يامانلا
 , طخ ابدل يجبرك لال قتلا يار سمان قلم 01 انسب
 تال حج الكمثم زب قحا نا "زها هندال انف ةرسممم بتي هور ادع

 (كيالدوسشتمو هير دنعياو )و اييحال لعَّوح الد 20 ل ازعاضئللا ٠
 ١ نيبقلاجاللاو نذر طك مف عن ايبو م اقتلاو ناعما و ذح اا لكشمحلا

 )أ ربع نذالاز ىحوررلا نمو ثلا ننو اهيل اضن ابرق ناو يشر ظ
 | تارفغلل ببسو ةشتب ماركو وها ظوارب هن اوريمانتلاز ليكؤتلاوةرانلا ْ

 | رهاظد ومس: نعلكرلعب وبا ازكو بع تح دل رخن انجل وحرلد اقرمو

 | هادررقن ببقذوع ذوصو نوي ومدلارحا ناسك و جوبالا ذا مذل عينص
 ؛']دس

 ضيلطازل او امهيسبة ذ اسلاك دوغ فامكسوةدبرلاو با
 تامالا الا بهذ اًبونممارثاوث ياؤن وشم ويح 74 اضِلَع ٠

4 

 دقق ةول اونسرو اشي احا حط, ئلازافودركس فلل رض عبل اد دون دوب ||
 ْ ,لاشمنييداتلانن دنع ارو ني الذ نمرفكل ويلعن زر ودملانعدا ْ

 6 + يع ديس وأنا ياونش ب داو ونرجو

 لاوؤلسا!ميِلع عمجأت يلعن اذيعمب كم اثواسبلاى اننا ىلا

 لاح فزع دات ءاماقر هرم اطنمو ناحل ةطردلا نمد هلا ظ
 ةيلتنال د يع: ل اسمالو هرضاليل عرب اوهل نمل داش يتم

 ديس كوكا لشمال بتر طسرتخ وص رضوا عرج ءاجيلاادعتخ | |١
 نيوتن وون ءانمالاو كاان مون شاور بر شي ملأ ن نبكلا |

 وخلا اموإسسو ريلع متل لاه يصد صبايا موه اذ تم اوبر رنزع || "1

 عج يت يح 2

1 
| 
7 



 هو ددداعنصو لبا نيب َمْرَياَو اراميملانعيدي ١و لا هزل عاو بلا ءام ند[

 وش اولا هزع نرسم عسجلا مجرور - 00

 0 ال صؤطصملا كطاو_ضوخلر اطذ م داسم نعد ىليثتلا محو
 رعب ارا يب بيرت ل يثعوصو ءاول نم ثوفرعبامةهبجاكه اشو

 ملال تاو هولا نزلا حالاننف“ لا هول مالبسيو ىلا عنصاوملاولل نم 1

 نكلاب هك زكالو بارطش ؟ونن !ندرص اقل ارضع ث ع طوخ ار رد ع
 ضر الا رك وا نار رطوحلا تس رحل : ٌئربِإَع هللا لص ىبشلا

 تاّوجلوركذ بيسو مييتدوببلا دسك هارب اكلك نينا الدر مث ابار امش
 مادا بلال رمد نسم رش نم بس ناكل ا هررش ا ملا

 داتشزب درولسماو عازخلا بهو نبّوثر نع اًهثرعب للا لمجلس الك
 © ئز اجي يش طلارمعنب'
 ريدك نري طع مشلاد يرسل مش طرح ةريسم يا ةرسس موح
 ١ مسا نضساهوامو ولع هورعإلو ملوطر در. عتر موو ياو وُس هابادزو
 ْ 1 ياش هيد انكو ناولالا نخب ئانكو ثاولالا اهيزتملب
 عا انش : يل نم ١ داو رش. نورد اًيلم هلل )تك راسب
 م مذ مرعامين لف م مزلي ام ةليل الطله نبللا نصيب اوهو ادن
 مكر هذرولا نعضببا © داموا ند اقر ىف اهيصئلارر صرع اهرورصل
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 رمكإب اورظنإ ينل مى هلي دلع رعاومجنح انلكملادطوحلا د .
 عوب لالخ اًيبخكن نب فن هاف احل ءعلاوبز: عوزركربر لوف ||

 موئاومع اددحالا مجبو كنبسلاو هعمحلا موج زمول ااا اهسنحلا
 . 7 ل لهيب 7 هين بوبا ميفهللا اذاعيذلا وبل ارناف اك الفلا و نيشال
 حس حل ارلاج , هرهاظ+يبيطل اذا هب هلم ايلا يالملا ساس يلع
 غارب دال م دولية ةعاش يندد ب اثنالخلا مون نادال
 مجيةم | جيلاو شا جاور وكزملا )دعم شسرحو اكره كلا وشع عب اسوعو
 أذ لياتو هيف الب اد ناك بوياديضراتبأ يذلا وبلا انا الا
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 | مرعس 0 ار ارد نمزحرل'اعترالا ”لمل نات زالاوضروإل وومازج |
 ةاحعارصر حالف ورك سمر رو غل وذل لع مرا اعيصأو ثسلقلا لدلؤرصللا بر اذ نمد ' اسناد صو حورلا اه وض/ج يتلكما :لةووضعلا
 3 !!خاعم اوداووسل ١ باو تطلا كح دادمارم١ثروئاعنال عبشلا ع مركلو 0 ان ايتتنلا ثر ون همن سارا عرقم نومو ناكأم
 الا امدات هر حاد البلا يرو نم عانعم يشتز أف لما زم جلاب بطاخاولاإْؤُم جا هرطشو مدصرسومل اب فال نل داشرا رم ا ببشلا يرحب و رعاقلابالا نركب اودا نم ا دؤكنم عفت رم رماجم ١ ,هرد يحارب منال 1ةؤث ايعاولا ]5 وجلا ئي هدرواو يونا ما زبوسبلم“ 0 فالقع هيك ئطذلا ناووزحللر يمن 0 اتق هتمد ييؤر باعت تيرش تبت الا

 اعبا 3 يوصل اكنادهزبدح نبك يثو دكه هللا
 ترحل نب "رك دبع ع يونملا تطلا يبيح ب كلا ربع قرد اجزعرف عرار عرس زخالام وي ص صْخخو ضارمالا نما وشد حال ارمود لا ةماجلا
 ك١ ومرض اة ارو دزعملا 'نولسو لوم ا ظن بور طخ لا
 تيرا جرحرد يللا لعاولا اًملا"ىرعملا ٌروا) معمل د الي
 مل اندلع لد امر لع مخاز اصتقاذ نعودر رب اجب سيد رحنئعرسو درثعلا يف
 ريح لوف ولذا ئهزلالاق ريح ير ركتلادبف تاوططر وصفواويصبل
 مفئورفو رذردبك يوم نإ اذ
 ضرار رلهاازت ا ةّيعرشال ةتداشرا هارت ايد زنت واكد مانا
 تجاور رحت ثوكالره دلال طالطالا الز لهل[ صم قحاهمتلا
 ىب يلا موجؤر وحلا ديزل اهرب دعب اثان عاق نوكل ءطسو فد

 عم اللضعم ب 0
 ينم عا ايد جزل يرد كلا لاذانورظعلا يوان ادحاجت :
 دع عومرماععمج عمجرا محلا تال هررعا ذا هكلارمع نبك ع
 وبرز عمنا أمم انؤك ب ام
 ١: دوباحاف ا هلذد عون ون لي [نعمب نو د نيرا
 مبدل يمك كزكة رع ارعدر ورب جا نصد 2 اطعاؤ ةولاسر
 ريعو دائوتسسالاو ذر بالا حورضب نبذ ارؤولاو يرش زا الاقِلَع
 - نر ود هذ اوبدع ليدز د اجنعر دسار اجلا هك 3

 ْش 0 الام دج نلاؤر ١ بزي نوملا
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 ظ واْوْعْداَم بيسو زولاس ام مرطمب هتئارشور الار جايجملا ١ ظ 50 5 2 مل مكنات ملاخرأ ٍْ
 ئ 2 احا العلالي اررلاةررعلاو 8 و او٠ ١م 1

 جلا 0 ا لا جم ”لاوزونشلاو
 : ف بي يبل ةونعلا ميل اكو دال حال تولع ْ
 ل .٠ هند 84 4 4 ب - ا ا

 ا 00 قمل قع ماو دشهي ندير
 0 هيتس لك مرعش احاوبانأت نص ةماغ و تاوصومع دما 6م لل

 : سشن يؤلاو هوفطن ممر نحال الا اوشن ع اوعمتا ناودوبلطاميلا م/ احااوعد

 يريم امر فر صلو نر وذل ياذ ريب ساتلاو
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 كيلا نر ضلع اامموورعس و مكيار لع مل ارودرعمئرشو ظ ض
 دآم ياددزب نيبامزهاالاؤل (ئلا ٌنكامالا ياا 3

 | هلك درفسل وبلد رك كوأ امهر يغوز رمور كس نم هلا وشو دشبمب

 0 بازثالا عطشناممب عطنا 1 :

 ناو 0 00 ثيخلوعنلا
 او عب نعبه ١ ا تأ

 ا ا دار اكد بوم لكم ا

 ا ل ٠ ١ ٠ َ مك

 ظ 1 0

 حل وميك
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 1 ثاد متنا عاطعايالوميسنلا انبلإبا ولم عااولاسنا هلئئار: سكفر 0 ٍط
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 ص

 : ا شح فنم امرا يوكل مث أذ انو ةفراسمو ميدما لن
 ةقئشلا بز علمنا 5 منش رحا يي صرف ةوةونرلا» اةيناناتيويلكا

 / ةوئعنمالا بسب بألا ا كافل“ لمت قعض : نعضاليام عب

 ةعاجلالع ام ةلعارؤت 2 ونيك مل فكم اسد

 اشم يعد ليما

 كثر اىحلاكرب تيبفوولاب اطئالا عونا مر بش حو هوس م

 نعزرو م ديزطي طاش ذيموب تسوس لير خمل ورش نبا و
 د نمره نوم جا افلم ”يفارعطلا اضيادنع اور ودلع اىادللا يوبوسنا
 00 جوع وياما فعاضت 1

 مثالا زمؤوش مل انياليكدئاوع دلل نعت 37 املا ىارورملا حلا
 ىييلومائملا دواجن الوزيلعن طاممارحعجرد دل !لودطلاةمالعزرعو | حج
 | ١ الاوت انعبجبوا نيفيا عمو ورد با للا رن نيل لا نحمل 1
 ان نه ايصرر . دست ١ نب ئه طخرل ناو الخرب نموماوف ا

 يتيما
 وق



 ا ممل د وس م دع دا

 ىلا ص

 ١ | دارك امين اوكص امجد عجيب الع جتلبل تيمسرببعلا ليل صو 0
 رقولاث كون 0 دما راما كرا هل ونوولا هكر دامك || ا |
 ١ 2و ركمثو !زاتدب روحعلا رمال رع مب لافتة فوح ,'

 و
 5 املا !تدرشش ١ نمو اكلارفنلائعر انام ءوابرعتموامزال اريام 1

 هج دج نا دل اهيع < ايس يا ها

 زترعولا يدانذ ايداسومافد ولاضة رحب لت 0
 عدوا داوباموعصدرللو /

 دولا ل وف نمزكت ةروولا صو وبطل ابو وجحوم وص 0

 ظ ذو تح بقل يبان هنا امو ةنينس وب لاند افلئجدا ا

 م تحن هك ديد“ دع د كراج سس م 2

 دببح

 و
 ٠؟*ليي و هو

 دانس صوصو تراث تدين يف يعمل ظ ولا ىوصت ةيضق ووزن

 002525259555532 ا ا ا لا اال ا لا هامل ا اح نا ا اولا

 دم ل ا مي

 ظ ولت ةرملاملا زرعلاوريشعاد نقيم ول اتسم تالوكإ هاكر

 ملل ْ
 فوقول )ل موار_ظعم ا شاب بلان عناطمرب ركن لجورج و اكس لوح وملا ||

 هريخو نبل ميدرعت ئيطعلا لاقوة اسيببلا و 26 وشد جلا وذل '
 . ٠ دولا لل يأ عيجانللل نم 0 ءاحنم هلا ذوخيوصخ ا ويفك ذوعم

 قمازه هيلر اما لارب انوي فل ااناعأ فزئولا هن اًكَنَم مرد قاعن للا 2017 ا 7 اج بلا ا
 | راما ئرو قبوشنلا ايار دورعما ماّيالا الث لذ ماما 'تافالاد |(
 نيل والان يموسلا يامود ةىفسلال 20 رض ارحب غلاك 0

 ذو « هفوص مشا

 : ناكل وملار وةشانلاةلبللا تيبمو نعام ليم ى
 مج

 ئ فاته يلا دايو شئ اوهزو رشات ملعُمشا الفيش وطن تح
 00 2 عر حلضمالا رسال

 تارلاوسكل ورزتلمملا نوكسو ةيدلاة نيل
 0 1 ىل اك وتنقل

 ا عج يا و يح 2 و وت

 ل

 ظ مركزك مالكوم اناا عدي اور قاحم ا هازن انتيبرف ةرمتلوولا

 ' عاج اماقرتون العلو ةرجلأب وا جاب نأ ثارب امببان كخرضب الذورو

 ل وعمل سجاو ص ١> محصل .ةمعاطسلا الا ذوو دع دوج ”دهجك 0 1

 سوو و ووو ور وو وسو ا و ويوسصا سس جم ج م كس سسح ساس ع حقل

 همس تي يي 2 دبع ع كا _

 نكرتوقو ورل وحلب ذلكم رفدرل نمو عبطتنسو داوومف نلاذ ديما |ىعلخ 1 2-2

 ر دمي جالا نس الخديفتلالاب بابسالال صخب درامز رثب
 ' 9 رولا زل زن لمحو عرشلاهريتعا حرب قيعمنال يزل الع

 | جا هنن ةلصلا وز اهلعلا سال دا داعي كو ذاب
 ترد علتيفلب ارذقياعت هيلا ينم 50 راو زلااخاوأ|

 و

 كك هس سرا هس مسيوم يمس ب

 جت مج دي را

 لاخلا
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 كا 22
 رح و ع خخ حل

 هدززغلفو تحلو قبيعص رنج ملا كما 52 0 ر ارمللا ى

 رتب اج عومل قريتنا ريو نسملم دنس علاه جزخأو فوق ةوقوم كباب |
 ١ . ياجعل رب جاع رعب ين هم ع < عع مج لس سمسم

 ١ ا
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 بيرعلا زو جيافنتلا ن ئبهالاافو فوقومدن ع
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 : ظ ميه اامئقاع
ْ 0 
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 هللا - ىل دارج اداورجوهت ا ال إلا ا
١ 
 بالا ف كرهت ريض ل اذه وسما ني ملعب ريع نسجل را دمع اولا درعا !ذكذ هدائيجل ار زل دائمجلا نعم نش ظ ا
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 ١ | | هدرواوت ان”يرموتل خوصور "دامو قتلا لاين اركي هيك لس نجلا علا هدروكمن انى | ا ةلسولاوب عامسرغمجحو الق رمبال نكي ايفر« ت اون رلاجر و ا ا

 ةراسيرت نس يلعْ بر يعسسشي دحوم نالؤ تيرم دنا يرام هنع
 ممن الر ول ا ظ

  0ست عولمتل حد اى ةيويزف ري ةي اورو ةيشاخلايع مل بتل هيجل 5

 رومي كملاعذ هن "ايش :ةداشل اوؤبو رس يصالاذو رحل تحوير ناعب
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 اينعر سأبعنب نع بط ءاللا رببع نم ىلا, عويكوحا هل هالي وجوئارع
| 

 ١ م ازكوس و: تام عنب ل ضلا نب ريكو رد د يشيهلا لات اركي اى هكا
 ءابزافوؤ عض اهامدست اطل دوورس ب زها نيم ذلالاث
 /  0مش ار دن لاقوس ابعزب نع<قةهيبلاو ٌقبعص و هو قع : ملام رع حاس تم جحت
 ءتخن راو الويل نررب نم ب مها نك 2 ىلا

 ٌريموه يا ظ ١  000يلوا ال ذورعا به ةووتص

ْ 
 اذوب اونايبرمل ملا : و ارطحا ول دأب احسن طن امن هرْكك م1 لع جوؤتلا
 ا 3 يلااوقوا لا نينا فهل دعضو م ده ادن واسيا
 "نايوالال ب ل رجنركاتاب أماىغعتلان يسال راك بوكت ةَضامل الع رلادنم >انتسب مضت اًموزيعل 1 ماب نا تبحا دلك نس

 ١ ظ
 رايولو هرفاور جنب نع اهحو رش رامع وزع يكد قع

 هيب! نعرت ةرابعلام زم ببعنلا اسسإ 158 تندم ,: 2
 نكبر ىبغنإ ذل هوك صراع تيك

0 / 

 زكيببحؤلا لات 00
 هركذ املع ارذ التو تاعارذ صرالا الا ا 0 بناجر بابلازب يزلا ةيسكانارؤ وو دوسالا ل عسد وسال 4
 و 11 8 اع انتم ان يبو مسن رييرذالا
 : 0 هاي اول هذرشت لال سم
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 ظ امس طلال ىجبث داخل يرثون د مدا يغب اياططناد أهملت هن ن م

 ظ هذ طرومزلإ عم !ياطماحلارئكم مل ردا ثيبح ئه رن الوا عمبىلثب ولقب قلل ا دهسا
 اباطخلاو ل دوست رب رش ص ايبا ذ هد اكرمدا در ازو١ نوثكئ مو نبل نم
 !دللاو ًممسالو اع عوفر هرم ره أظل ة ةدارال احا ثاو' روهه
 ,تاكرافلحرل'نامي) ناختم ؛اهيلسري ود تسب رحل يور هلفلا لاق نيب افحلاب
 نيوختاهذموركيب رش ايفو د درتنب ندامبال ؤيبعصو درت , 051 زل بتي الماك
 مموشد راد وب دوب البل مامزو رئيت هلا دوسي بالا نالعا الترا ناك
 ريلا بوم زلاقؤشننتل 5 ريطرتلا امم ::يونلالع دوبرظلا المو
 ئيويسو نم هركش مير رولا يمل ن ةرئالارب موي ألا )ع فرعلا يلا
 اناطخلا ار ابا ةرعئداز هلا, اشلاَقلخعمل رمد ةنبحلانا (صرحا

 ةهطاولاول دالا نسق ارتقو يكون الد خيب حطب الو دوست ال يلو هدّوسلل
 دوسال في ضاببل ا ورضي الاى داوم قل خت ناو نآلا :قولخ ةنبحلان اال

 عساتتعا نع ن كابول نعوحتتررؤل ايفر كنلسموبغ
 ناسا نكد املاو 2هئبع و ركن امزح دن ةراجنم دوسالارجلا
 ةءبان ملا رش اهنمنركيت 2:4! اعل ذه ب ارح همم
 رجمو اجلا نكولا نسم يكل ع اثرا ةرارسببجن نع يزدرملا نركوذ ق
 مارطلاببس ورفعت اناث باوقلاو زهاسو اًنعارذ ورشعو عبس دوسالا
 طلغواوضدواويش كعرحاصر الا نم بالا عافتراو با زيملاياريشلا
 لكسر اون الئ تيبااقور شاة خب ايلا .لعكوطتم يذلا املا |
 ينو جسرا بلا نكرلا ر!دوسالا ها دي يالا نكرلا نمو الح برا جوع

 ْ انامل كأن حلاو دو اوبشن وعبراوزين ذ امن يم اشلاىلا ين امجلا نمو "بش
 | نطمح طسوكيبلار ادجئومو بش ن ورشعو ودام يو ذ وطاح نو عنز نكولا ملا
 يف لاش اكول ةؤرشس ةر يخص دعس ل طشن مل لسلا نيم نيميزعدوسالا ْ 01007 . در ابسلا خجدر !ىيبل ار وس عافت و اربُش نوعدرا اما رودوت ها ظ او با اين 01 رمز قعو ارش توعبر ارق اوجيفلا وجا

 ؤ
 ظ
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 منن اوم اوصل اولحي انيممل ارطنلا نارث أ نصسسلا م اشيلاو 50 هةموو 2

 رحال اح مرمر دا ملا ينصر هل طرد عويلاعت هل ا ينور و ١١د
 ١ 9 ىسلا نع هدوم“

 ++ بهوهرو مضل ارعبا امل الاوز مولا ىرل و نيل مواشللا
 فاربطلاازكور وكذللوش نع ةربزملا لإ للا 00

 - ين اعطونا نتاج ٠

 :ئاازها اب اطخرت دوس واح 00 نزمزخوسدالا ىلا
 : دامدل رث زن در اى هد نت اباطختادملت "لاف المل اميألاناحو ازنةرتمط
 نمواهيسون : 10 ا وا يما وول ع

 ل



  فدووبطلال ات بودزلا هت دوسئ ص اًيباوذ هن اكان ر اوال, لمح جوك ئ مز

 ' رشات قاف ين لايف ترث اذا اياطقل نايوتعمتب نم ةويعدوساجباتب
 [ميعولاعت هلذ يكل سًابعنب قهورعصرثسب 10 لباس ئردبلا ىؤرو

 تأ عر عرمح نجل هز يل اينرل) هارلظش الّيل داوسلابوتغاما
 اع

 .يك"اماكاطسا ناكودربعزدجلل نعضرالا قاموا اج ذسد وحلا

 ٠ هيله اسر زم سس يلونو الاللع,ل نوثالومي الاو دباس امضي
 ْ 2 'وريونلا اكضن كااوبوا |رنالا هاهو ريماس

 2اس 1 و 0 1
 هتدوسأت

 ا هيه 0 ميد ته(

 000 ةرطفلا ص هيكيزلا رمل“ 2
 راصفر علان جال دكوشد انربلتد بيا اكبملا لك ذلعرد ون دول وم 0
 0 0 دوب لا ساو ىلا: هال نمار تل وأمر اياطخل ٌنممد١نب بلث ١
 0 دوس اراد لل تن: وما ضس ذل رقاب دوسالرل ظ الكي سوملو ا تبدي ردو ملبس لاك

 امالالعانملمفو اردنا نلرصسشدر اريل رحال شم 0 رماد
 رارلا 0 هزه وفاب نِيِباَم بام ن ارا جالا فرشن انهت ا
 روتوشل انيلكار اقعالا نم هريغو نو ٍ 'ةيبام تكا نايل ث و ابو ذي اا

 اذ

 رام ساطاود ينير بلا عي لالا تور االاوبإسوةدجل توكايديب تيب ظ نلاو فشلا مالا جاتسبو ردي يراعقاولا ةبس حلا اعلن 3ن7
 ناعؤب ثوق الاوت اب ت 0 ينم ذو ظ قيال ادا مئار_بق نمل
 ميشو راو امل تيكا ذل فرامل وبغنم ذو هويطد فر اعتب
 منشنالو رضن الكتازعإبل الاثو طالت رد جوا هللا يرو عد يراطملا ىف
 اما ند: !بئاخ بل سو لع هلئالص هللا ل وسر ثمار الولد
 ظ اوما تال لاذ إما ةيربطلالافذد رار الاخ عر تارا لا

 ا
 0 مالنا نابويماعاف ”نهاجلاو رن لعتب اذ

 اجاهوشمد عر ف كالسع ند وطخ هلدارمابؤب رد ازب عضال د
 ا رب زكوايسب نب قا[ سا ربك دال يزوجلا نياك دنع ا هن هللا
 1 ]ا ا ل , مل نَم درع وهون دارو هويغد

 يف



 مربلا تكتل بالذ ,
 4 ١مكمرصك م 7 نرغلا ةراعتسالا باب نمو ارتكوب ودنبجيبادنلا دكر
 نب الع دبدو نقيل ءندلذ يدر وسن نعردد يصعب النازجد 60 نانلا2ل سم تفل مولا لولو تاتسلا ذوو رك يملي دلا امل فيلل زهزازع اور واع 200 "ول ازتميراص يادتنا جداد يوفر
 لعلاو-ن يا 300 تاج افعضلاو 5 9 دز 2

 ىل د رزالا ب مره ىساو و
 0 0 جدولا مما | عم او قوم ساعي(
 ذل بوف و املا داراريباذه |ىَسلا ئم ءاممدي لن دوسالا, هلا

 "و ديول نمر ىسل و هوجولاضيبن ليبْتتب دوسالا خل ل طحاسسلا مما لاق | ٠
 | كنساربعلا بلست ه دنع هدابعؤمدتا نامي خامجب» دالبو هللا نيمو ١

 7-8 0 ١

 ' لّسوبارز مد لذو عضحاو ه يبن طيس
 ظ "ال درمالاة ةعرسلا واعاشنلايه وو ضيرثعتو 1 ياوةهاز ارح وتمت ةردحلا 5 20 ةبركعزع ةكب عريات يفهفرذ نأ ١
 ياش هنا يضر ىابعن ب نع يلي ول اوردعباوب انكو بط نيرلا يق ةيالَصلا انه |
 'لييوطلا م اس تدافا هيدو عمن الز اف ث اييصاولا يف ةكز وعلل نب هدو امنع
 موئهربم البلا وخيط نب لضملاو ماوؤتم

 ناوملاةز تارا عام يدل باور ؤد خر ركلا ةلامح رن يلا
 اقننسالا يةموحاولا خس اوهنف رحاب ةر داما بع كد اوف

 ترلاللعالا ترد 0 0
 نبا بهو ميدو نعي هن دّكداينهر لبْحْنب ذاه منيع رعي ىلا ا دي دال

 0 لايريثكني'بصو
 , حمبو ذم تيداحا» رهورائرّوش وأ نود اه خاب احاول
 راش يلاغعا ذوّدما دارملاو رايي زخم | حلاو الا نوكأ رحل

 .ٍ ل د ءانلانف ني ةلزشاهرااب

 ١ 2و را هرالم يطقر ارلالاك ةيفدلالاثأ عرش و رتعلامت
 97 ا 0 ' هنوذرعت يرلايادوورعت امتع ثيرخملا
 5-5 فيلر هلع شرحا ةادارملاوىن تملاومالل هرتسسب و
 0 22 نمش اقيينموملارعم ١ ع نك 0

 را ب 7 اريطلا عت ادنعم اورو دنع جم

 97 ير ةرايشعت د7 . ةصمسسعت م22 جيت سل بت جحا اب ا ع سبة راسلت .  تصتحصح#-

 دج تم دج 1“ نع ع ل ا ا يلا ع م سه وح ا

 1 يم ل ا 7 7 * ِ ل بح جوخ ها يحتم

 -_ ا ا ا -- 22 كم حج ا ل يح ا ا 2222 22222222 ا

 2 252 ا يا 2 بججتلتلمللم ع هدي 2 تو ص سدح 9 2 - 2
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00 
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 مكائد رلاجر ةتجو
 اًيلاعْتاَح راح تالزتلبم امألاٌنالثيبلاداًمْفاّمالا وديببلا حلصو ارا
 كمان ناقاولجرلا ناش حالصاب مون الر حلا م هلم ثدوعن 15١ قّرحلاو
 || .رسع عاشل اسلاك يهال اممالغن

 ل رهلاصم يل خش عاط هرب و ٠ ةرح ءرلالرنمؤ 10 3 َنكرلا 5١

 فكر ورمز شوو هردعو وا ئمسلالاثيتعيلاهت هنن اصر و رهو ا نع نرد

 ملؤعرل ثرسببل نماةر حاول عطيف و نوكست عن عر برسل
 الكر مالاو جوا ذاكدسمت ء ورمل )خلاه دود 1 34 ئغ عاري يان كسور فلا

 رسكبو عد دا عمجو ئيرت منو )ىلا ضأ ئيصو هزل وذ زمه' نمت ل خام
 | قوونلا] زا نر ارك 2و اقل عم نا

 هيلع لص ىلا ةطليعو ارلانيوكسُبو أنما فد 7 اطيل جام

 ا مصر اهنف ئلسملان من اكذا مس ررسمل نب لا 2
 دارا# ,كسعلالاك نئمرزعانشلب امل هب ثو اهيل د
 0 دامسل لكلا بولصلاو نعطلا نم ني درحلا 56 1

 دومسم نب معد سعب امل قرذألل ةرزاخو ملاذ يو ابا ْ
 مل !وةيرونماب توكيد اكد فاولاد رك درج د ث اذا يسر نسال لد
 ًانانكا ارجاح لعاوذمل نا هدبعيلاعذ هذا يضر رونا لاثر عوق الخاد
 ( ببرخلاو يارئالاعاورلكلا ع حرت ع يدر عضفن روع ضن ال ثبحن اكنيكب ركل
 ريفر برع وعر 2ع نيمو د1 اهم هنان هلع اطتتسالا ثبح

 هبي ارش ارد اننا نعوشب مْ ادم برحللو فارهة راتمالاوأ '
 .داججللندثد دك ورح عاطتلستش ةشابردع عئارب ودب بالذ جوزدلاو نم

 ٠ || تبا نوكعد ؛ركامزب د ١ ن عرب ةردرص وب ) نع هلل ١ دبع نفرد اهنيع
 0 تتلافمل اذ هللا ئنصر شبا عن عز سابع نمءنعد ير امصنالا كم
 لسابووك وكيىلش اىباهثلاع اللات >وعسسسم ل نبيع ن
 ا تل 21 و كنا !لانغق بست ا
 د نعد لع نب نسما نعد ا تمس

 .ن اكلاقمز يلاعن هناي 21م نب وعيو مالسس ثدوهكل ا ىبع كبباث نا
 اهويعب رب اهدا وج ايل 3ك ليم لوس
 اثينا ممر ر ردوا تسرئاحرع 03 تقلا يهلك ان اع ا ساونلا نعو - جالا دوعسسن ةعو برم ا دونب ناك لاث
 ع دو ١ ولنموهو ردع ان

 رطاولا بصملان الكلف ةرخالا قرد اذحفل نميارل ثالخإل نم ب اثري زر

 راكم
 لدي



 وسع هاورو هذعملاوت هل يضر «راليلا نيرع نع بط اجرادا "ور كلم
 م ةريرهاوب او صفح بابلا لاق شم يلد رلا
 اًصرحب اللحد حو نما طن الخوف نم بسلك بلطب يزئاوعرضبرم ا
 بسلا عسبل ؤنالكلا ىونلا ؛ ىو ,انشالا صحاح : الث اع اًمْراَجِل

 لأ كملاو: ةوعلا ل يطتو هيستملا بس حلب بل اطتت ةتوعرشلا ةوؤلارليضننان

 تنإكا ذاف اهربسكب ع سلول توف)كانب نار هب دهتتلام ولعل بزر الطن
 لاذ اعجومك وهز نامي رر دج يسمل ال ا وجو نموا والا باسكال هوت

 لاعتن يون ومع اين يطورون انشالا تائبيهلا بلاعب عاوتملاذا
 لكؤذم ةضابولا تعضوا ذا ء(زكو تلطعا ذادبل او تضمغإذانيعل اك طبب

 البل نيعسسيالا زر ملل جما كيرلا ةَوْقناسالا هللا جامل ويش
 ب اعالا تالا نه دانارودكجيركلاو ::نمرل لعام ةربب الطعن

 لوني ةبعل او اهيدرسزلاو نالتتسالاو اهنمر اثكتسالاو اول الوان
 هلاك لعوافا ب ا يعصوو بج مثيحارم اراوانتب ل يرشككادليلقفلا
 كرت ولو اد وداز كس هيدا مجو مب دار اورضرالا نام عبم#" مر حاول دهحو
 ادب اعدل اذ تاكالر دوه !زرهجعسبد مل هيلا جو مكر شب درب ل و اهنصاَم
 ند رثاثا او نع مط هريخل ال هللركونن ان وهزخحان' امدكذخا نالت

 عن وطسالا
 طمصلمل سر دوس اننا ورمالا طيطؤ عير شن ل
 لجئاومثتالىنعب ورش اذ نمد راظلا ءومس دش إد هاو هما ناس إلا
 جادو دلو يالا مازحلاو مزح اد اءناثوحا
 2 ْن د ناكشوب يملا لوحوعتنر ن نمّنالئشلكؤ مز باج ب

 كا موةراَسإلا سسفنلا م اً نرئراملا رعاك راسا إف

 تسيبفلا برطلي شخ نيملاعت روق يس ماسلا نكمل ولو يبل ا
 نم يشحن يكلا دج فولا حس ياو نم نافل اوم زاك اوم يجيز

 لبد هنو و يدمولاوما اخت جاوخلا زعل ابا يدا
 تا ة اشعر اعجن محلا ربه ارعب ١ ونس جعاضانلا أصلا

 كاكر ارسمؤب نيسكل هيكلوت اولهسصو جرش وا يرماعلالاكةحعس
 مرتو ريو عنمولاب يارهداط نب هممت ااًممصلا] دن نب يهزلا
 حلاك يي دزال اومن احاونادغعنص نأ ازد الاقل مان يوب لاري سلم

 تكيرولازهوعم منع ذوق مدل اهنما زهق اسو ببايدزنع
 . .قشاب ع مئسل فاهم تلسناف ٠ هر داحس كم حملا هكر ايد

 ٠6ه وه سان نفل س زل حو ٠ روصْئم مر لابامول ذو 1

 ا ٠ ننس ا 4 3.
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 ١ ول قلم بولتلازيرب' تلكحو ه ملاوحاؤ كالا انلا تورت 1

 نسحناورت اًوهاوظو « انماكن طاوبلافاشنع كببارف ١ ٠
 ' كلن الاطرجف ار ثوعدو 0 در يجوع نم مالك شرفف»

٠ 

 هس

: 6 

 2 يا . ه هنأ
 0ك

0# 

 ب

 دل ارشلاداردشاردع + دنا بلطإو اسانلا بولبرتلو 1
 داس اًيبطِؤو سارت ٠ ٠ فباارمعا اساريدراإل * ١
 ميطعبلو 5. ا

 مكهاوت ءامزلا از م ىبداذ يمازيزم فاو سحر اك ل و ءإ
 ٠ ض ؛ كاناكو٠

 2 قب رص ]كرتع يوسر وهيل ٠ امانكورعال ال نرصر رح' 0 ١
 ونعررئلاولفعيب ناش الان هولك ىزلا ول يا ىو تلاد مرككا ءلاملابسحلا | | مطقرحاب دف وانرلاق لكتعئم ملبس دنع يد ةنراششليت ا
 | ابالاب يولقتل وعلل يذم يافعي نروكب يؤلاوواملائانلا ١ ا
 البس نيف سلاف الامر ظجب «نشلا ٌثبادأ اوارك حي افالث ١
 ١ اًعاهشاًداوحرئبلا مساجد رطانعمملاب ذوبجنمال قدما وهم 0
 درث ام مرعب ام ئيرشن : ل الاقرت حااتننأ هللا نع مركا ايوا الا كال فاك د انذار حعأ ناكييبتحلا ياحل اتاخردلارلد ايدل دا لاودب يقل, ثلركلرش تلا ن اك لفربلا ةرشك مرككا لص "زي

 هه ده

 ل ل

 ممسك نمورب لنج ال ورتومال بسحلادويففلا ناد ارئان دأب ارث ِ ٠ انا اموأ 177
 00 شي جرم اعلا لاقو يزن !نوملا ةياح بك مذادل |
 : 1 مم الاموي ااينرلاءانب ا كج زل بسلا ن ايفاومملاب ظ
 ١ مص 0 لا الطول (راكد جزل باسم نع وام
١ 
 ل د ريوي ىينرلا ةايحل ب اَبَسا ظ

 دال اي 0 ل اك اس ٠
00 ٠ 

 و كد , افدازوق ترضوتحوبا“ رمي 1 . همة ماركس حوب هائل طن اكسل ركل رشا اًببسس ثوكتوبح لل نوكدوت ان 7
 ندا د الإ لاملا وا :لاملاب الار فحمل لص ار انألا املايالاروملا الوالامو ارججي قررا يللا ماعد رد عواعن هذذ در :ىهطلوت بوصتس اواكيهيمز ملاذ كبار بتر 0 0 يرننكلا ةولحاو نيريلارطس : عرب ]ف ادع و

 ٠ ,هدجندت نملايثرلا يلامالو 0 مامر لاي دان دج 1
 1 | ثبراثز بردجتب ةرمسن عع تادوحم 0 كد ريسئنلا قيد مح

0 



 ب ير ويلا يي ويد نس ص يحج جو حا
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 تضخ برج رن الي 37 ئجزلا هرئاو خلمرش عك لاكو يونلا
 ْ جرم شامسلا اولكر هدعيلاعد هلل ١ ىضر 8 خمار سلا
 000 وتو مومزملايا ريحا |
 ميدربملا رع رعالا/ك يباون هللا ريَع مازن عا 5 هارانل الكان ال |

 م * حق سملا د الو ثيعي الهلل ار ريع اه مننا دغش هرضنال
 1 0 الا هش لهن را ظ

 ديالا زمنا كنهو تان طمابحاب و م رخال اد ميبارلا ظيعل ا اينرلا
 تصلوا رمل اييداغملاب تائعاطلا طايحاوي 2 ,نمدب كس م نلاذأ

 م لنوم نازل ناب ىلع جل بو دن اح هود رستم نا ىيعلاداب
 اهوسأب ثان 1 لآن هر صو مسني ابرشن رصقو وي ءفومو لام وهنا نم

 0 0 ا نصي اولومافلا م يعل هر احس انهجاألا ٍعطلا لافورضوع
 رمش و شتم يلم قع اًصلارلعع ن اويد ن ةشباشب تبلل ورملع
 را وطرز يال قال ة':ضلاو داسنتو نت لعام يعل
 طارتملايعواوملا هاو يلا رون ذوكي ابان كا تمول رود ةالّصلاو
 ||دّيحاصرْحري الد مَقيحر ان ئ مالي او ياريم م مدر انا نمْرَدخْنامالاو اسود وا

 تكلاف معو اعد هللا ين نلف ١ وم هنأ الاداوملال علو سس الح الاوانما |
 دارطب اخرا هنأ عصبال؟ يرادعلال اكو غببعنص ءرس“ *ةارعلا افئاملا |

 0 نممبمل

 نينئيرطو نيتلسحؤالا وب هب>اضوِضِد الزل ا 1
 موال يا ءر ماو هي مص رلظف## نارا هنكا د نازح ارم راش ىاأ

 مابي المقابر 220 د ةالَصلاَف 09

 طع عفوا ا ْ

 نب وورمحوو رح ررحايف بو ا

 0 دلك م دش
 يسسمللانرش دشالاعلابه اهلاوةمسابرلا تحور ال' تاع وب رل نال

 نارقلازمذونحال املاب عئسمت لوول فوه رق اهدا مرعو لالا رعب
 0 ف ةايتلاد باقل الزبب مستر هضافو ذاك, يطلع مشتل |

 اعلانبور عزب نع :داثلا يفرك عزرا لاح تي ميسو طبخت نايربرم
 مراكز ع : ماوبخرحو هع هاوذو ىرع ند مْوِعص لصنب ور هيكد

 ههه طيوهضنارقلا هل ءاثأل ْ نيضن ١والار رمسحال : 0



 د وي يرسل

 5 راقشاوؤادنم نيو عئالاس ت11 دراكتل 'ىلمارزيللا ان"
 لمص صلارسبب كت امبالا ركل جدولا عن لارز ىذحت ومو م ومزم اي ارسسحلا
 ايامي ل غش عابلاش كف اًعالتللر سم اوعر ل هاعلامن هلذا يضر لا ضعل اللثا
 0 اسود 2 :تاملاؤ عال العلا نمر شك ميول يزل ل اضمن ايلاوتضو
 وطن رولافكرسالا ال رشم نم ذاعتلسالانرما هللا نا كيس حور انلا

 111118 ناطبش داش نم ه ذاضتسالإروما كوس
 يرشاهصامملا نوت اًعاطلادامئار 4 نعاشسبو » حاشلاو نالمشلا *لرلم

 |٠ ناموا اعن هللا ماهحانماكح رج داكي ال يج للا معو رئي اذالب ”مملاو بعتلاو
 ْ روع ورز مزالوضد ب هوت م هو داع دام الذ تالزكلاو
 ا 0 ل وو ارسم ل اناؤد وتسع دليحالم ١ موصل
 ١ 2 هر سلب :كاد احم ةوارعالا «اهتلازايررت 18 ل

 يعاكس نالدب هللا هللا دعبل ذلقاهن ١ ايحالا قطءسملا
 معو رسل الالب اهلمثلع لم لل اكد تشل دوت

 ىف روم ربا سا اننا رعب ىرعأ تحي عف دى :ةليحالو اع انلاد لاق ظ
 لزب هدد جان دث الا يصخل مسروتشاب يساوي اناا بالهتسا
 ةتامثلا نلغعو :داسح توف كربعل ارعْورعمل نرعتلا كلف عازكاولات هدي
 نا ءلَع ندا مخ ا اخس اقالل وق ادد

 نط لاوتل نها هجر بام ايي ]ميكن اولعبل هت 1
 0 بالة تلد دورظتلب ياك ل ليا ب
 د نول 0 0

 شو هئجملاعت كلل يك ةررص+ ليوا عم نعوذ جاقيسم او اّبحالاكمب هولملا بسك ”ثيبم هيو >ا مجالعلر لو زيمل هجر يلش دحام اب املث فز وب 00 ا 00 رو اسوس
 نع كن رصياع حب انيال ب ::ءلالاقدلوهجم ماع . ننساك
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 ةهرلسو .قارعلا فنا نة ص جد زن يرشكاا رد هد نب ريومع نإ

 || هماسنأ طواف 5 7 رم ىعو هللاربع نى دوب اجنعو عدي الع نبا
 مع حش لاذ وعسم نون نعرع بز الع ني اربلا نعروزبز' نبا
 ١ حرت اوتما صو مالا
 لامك رم ول بس اه هوبا ظنا ها ب انشا دجش ريس ىاسنجلاو وم 1

 نأ نأ :[ضداؤ ارياطلا لي اورطمل هب عرش م يؤ ضم) يا مزار حد يهبجو
 | و هدد عازر يواماخرغ كو .:١1ذياغاما امطير يركع

 1 0 1ع .٠ ربع بل عم سطح ما يبللها لي اضف يح المعلا
 رز تم اعمويعال لاق 0 يدر باطتملا نيزدع نب نع عئاندع
 كوب كي امو ن ان ١ نبثن) 0 ارو ةبحصد 5 دافو مذ ىثيللا كدر اهلا رعصم ثمر نعد مصل لاجز مل اجد ١ ركن وخان دار نإ تلاد ميدو ينال 1: لاله انو بلا اركي ى بابان ف اننا يضم ةرق نع بط
 1 لاك ريع ىأ نعل الها لب ضف هاو ورقو ادانيمص

 م نيل, ميه مخل اربع ن لما درد ناب يمذلا هبلغمت
 عقيم ل لسكل ءانمم ليدل اقرلع هنو سام ؟ ايميل
 كراع هل هللا لم يشل اك : انالاو لأهل نسل لع بالا ناكذ يئن ”ىبزنااماع
 0 : يدر قلما رسابلا رشوان رجلان يش لغو
 ا ماركا نع 0 ا ا 2 توج يروا

 . م تي[ عو بياوشو بكاس مل نكل قورصز يقج هيث هويع
 لاف“ يل عم اهيل وفوز نيش ىذا ذات شا لول كلا اولا
 , اب امجولا قلعمل ا طرخفل ون شلاودجولانمنيبؤششملا قلن ينعب ئملبرلا
 5 اور انهو َءامو هرامبب نعرجالاو شر علا نيينعاطرحأ داوخاون الا

 5 املك هوو د ولا ردسسو دووم اوه وزمن | ا موحد دج نييشلاخ

 ره اعتب ةيقعت عك طزلمملا نيسلاب اهبنكه تب ,ارددطخشللا امى" خش
 ههعو لعب روحا ريف يشيملا دات

 , باطل تيرم نع
 يع ممل امالاجد دريعب الىزلا تباخلاق داّصلإل الوملا يارخ عمربن حلا
 اصر '*ئل ةبقنم هز هور ادام شييحر عمرو ةباور ئو ناكثبحأ'

 | ىلع هنإاليصؤطمل عبر اجعل اب يطل نعوم 2 اعل رنعولاه ْ
 مدرك نير اومن وعاطب ردع اعل دللا يد تاَمزئكرعتوس درر او

 ركتا ام ركسس دي دح ل يعلانعازبملا يلا ةردذو ب قا |



 ع 2 حس حر ل ع وو

 ظ ل هين 00 يو 0 نراك
 لري للا

 0 00 وحجز 6
 ورم اري ص اريح( وا رقف وكف ثوب نور ولع ورممر ي'اذرش
 : موو هللا مٌرلَد جي علاف لحام رنود ممول رب املا ع صرج ا ايبرش |
 نكسنن تح 3 ل اناكتن ان ىلا ركل راح |

 نمؤملا اهئسمب يحد ررص وول متو كدت "نا عرش ذلال اق اهيجحاصولل |

 ا لص لحلاف لكشملا يلون ل شان حواهٍرحابش ١

 وج همك الاد كوللائسد اهلي ينحتحصولملا حرت دا رخو |
 ب يح لاقى اد ( ياس ةرجالا نا مىلسوابنرلاي امر ملعارع ظ
 امشتلتن يافا ديب اهي الكب يالومو اىتشم |

 ينتارلنخئا از ثعنم هموم اناوتح شي تقام ا'كيوتحاف

 للشام املس بال راقجعمرع رولا نارقلاؤ هرصاشو
 :ريرشتل د رتلمر غرب امي ل ام تامحا لود ٠نلوصيرما ثمولع عم
 :ء تسولقل يفرط عاوز ىو اة ابحر ١ ١ لح 0
 بالو اجر وسحب كالورورتدالَع زتماح لعلة صاحي ذنملا ةظرشمو |
 ناجل بعون اهبالان اسل ل رعل !نازيسوؤ فعل ؟ةجلحز ركل اه دان ظ

 مطول اونيفد !لانماووسومتلا لدزنو بادالالضو درو
 |ى ري ل ةلجاسلا ةمالسوة رح 21 نول فسم يبخل 2س 1
 : م دنع امنووكلا ييررش نع نسجل ن اصنع زرت تبد هوه هس رح
 : متت خلال اههييغووجتي طرف يبدرع مهد اوبا ر جركل اك
 /© هنا ةىشاوائسدلام١ كنب دل وسلا ما ذعوبسل ّئ راسملالا د

 بطلت اوندزطل كملي رحاوو لل ؤعلا مذوب رجا ةؤشعمل ْ
 تركت تلف ديصلرفا لنمو صحو شملا غل ايسر شمالا
 ديف النورعلا خاض ةرشصلا زئادوت اوس حابامل أو علما مل ارطعا نممذ ان
 تمارا اال يطمن لاترد ها روعل كناكذر انيرلا ازكو ل ضرشلاد لاملاب اهذو
 بوس هلذا | ملا نعرغابن لاك طف اكمدا كيد كبارا ذادكئل وهب الئاًرسا
 ممر ل بتر كبكىبل اهكلعاورهشكو اوضغلا ذادكشريلام امسدكو ويجب
 نب رطصم ةرشكل ازا دحلاو دتعيرافن هلل يدر ”يووثل )10سم
 رخانعةراضأهب هنمانل قصت هرذ داهح اعصرم عل لعاجاباد :رمركرصتما
 0 1 بيدرو و ةويصملا دامب بوسمملاهّللاد زؤرعل الع ”رشرملا اهحالابو ل

 ظ ْ تيوس ات نعر سلام جاها ويشد نان الاو ننلا|

 ا



 ه0 حر

 1 20 2 هرهر نفع اتا خيلال نبار دعك( ة مل نع ١ ظ
 | ْ م هاو و داسسا رو طولا ”يطزلا
 رؤفو رلعفاع, رزبوا يملا بذكر ش ايذ ثيل وجاهد الم رنوا كنج ول
 برع اة زكا ,.امتو مذ اضس علت عوم نمدالو تلعفالا
 ظ لاذ اًملاليت أنكدتسالاب هسبنهنومب منصر را ناو ضيرشلا ]مل ئحدملك
 هدوحرذ [يكارم هلعو الح مالك عنت الهتاذا مالا ومر رم يرق

 1 . 3 3طن لتساعد هيسعمب
 ٠ صمد اخبملا يكل ال دام + مدعاو تناامِللع سلو د :
 ءيعبربلا اوراكل امنعز اهثاهتد يضر بالغلل نيت يع ناميالا 222
 و قيعض هدو ب دهيم او لآك
 7 | ماهل جاراةغاشبلا لال«: ملتلا ةبدزسالا : 0 3 هدر فتم حرصا يري ذا نوبل دكا جاور ونطراران ييرالؤسس ب ادرور تبالغ زي ذاقلا نيل كازا

 لو اهناطداوا[عيصقن 1 مد اوك
 : 0 نيا :لم هرب رد سؤللا لوفد اًهيفاشن دن لسلا جارد ببسمنال ًنز |ييصا'"دالسب للا يلا ىزلا رشساو ل عم امر اث نب ف دة اوزلا لك يسارزل ا لاقل عاس' سا ذات احلا اوسكو دل اضاع

 يلا قلملاب داو اهل اب ناخذ وم انصوركز , د١ حمام اهحالا 1 | عورلا اوأ

 از عت ذك وكل اهي ةدائزلايرلا بال ايرها هللا حي ديال يسفتل اك
 هوم ١ك بلا وود ةلرملل رز طك حولا ىزودرم نيملا نا بشيرفلب نبت

1 ٠. 

 هه هه و هس عج

 ١ يروا لهن د لسو رملع هلا لم ولمملا نا عارشيب اكللال خل ايا |

 ' ه درعا دااو هلم نارا هل ادي يراه دول نضو لا لعدن"
 ثاو' 0 ع م

 ١ غرد نا نمسح مترنرلا ضارعالا نال جيو مد ءاررد ومن
 0 دوجونااكؤحاكذ ذنا هربرت ١ زككمن اهنئاو انا دان هتئاب لحنا
 اعد ذاع هل امافعت نمو 0 ودا ىلا اكان
 ايراد ظلللاو ذ 00 0 ”ذانابارووتست ةماشنت لا و

 ديد لسرشلانم الدليمي رهو وهاوضو جهنم عيه اد اكس منال 2و
 0 - اذياعلا هالك اخ

 ١ لانها ا ل

 دولا رك تاينولاو تك ضنا انا هيي
 ركل ريوجشر بيعفل عر .راثئم ةم رد 3 كيو روس ا 0
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 رشا يرعحلا ل عبانلا نا هرم ور زبلاع»: - اب اودتتج
 :نلؤقىلالصويتحةروهشملا هدربصت 'اسورياَع هللا صوطسللا» ةرضق
 تنسحأ مالازف «أر كلا انا وغض مشد ٠ هانلتر دولا ذا لحن ريخالو ب
 ىسا نع ةكروزملاع جس نبرّيخي حن نط او" فاض (لدلابااب

 2 انييلاوراعن هشبرحو عر اضل راق ةضصيبف هيذو هنغولات هلث'ينل ظ
 ةتيوحتيكروجلا نب لاقرشن نمو وكرت يساقرلاردزيو | عضل اي يرهزلا هدروا

 مخل اغلا يحس 9 ثيتس ء[ذاودببخلاب هكفاتفم ا ةروُتتسلا يا خ 47 ع

 اهئالواداشنك ١ :ئكر لك يشن اقتنالادب تيس املا عسل ه رجسلا ورك
 ف الالَع ءايز ملفحلا ثاوشل اي, مدلبن ركيثوا يذلا ا ذزيغو اذن اخاه ذب

 وزود اما ا ِ يدم املا نب ريعنس !نهذ | ١

 ةراضنالا عملا نب ممن نب ثراكحلا عضالا بل اربع لاف شير اهنا يشا عشا
 0 هنن كك هه ءلآ |

 000 ماهاهثروسي ( نيا اتي ل
 ان وركملختردس نانللا ماو يرقلا ما كم كبس

 اهات يم كرش زلال اا اشملا عب او هتعمل هاير ظ
 ياو دا جر اي : 7 دا !اصمسلابك |
 مشعل دلال يضر رهن نع تلد
 م دوبولغو نهال تركك متن وخدام فحمل

 "ا - : ءاورشن اوزافمملا يوياصا ن الب دوبخلا ناب نس تاجمل البت
 ١ ||اه“ي .تاورلالائؤف اخو » ا سوا
 تانبلا اهوئعللا عل فورد 0 ترس ىلا هلل ير اما ل

 املا ثا ئمذعو عن هند ' يدر نساك نإ نح بؤر عل اوم 0
 ْ .هرك د اهينعي اع هللا ييذر زينر مدحب اب حسو ملغ كلا لص يبا بشل ىزغ
 1 اوشوملا ىف عيزنوملل نب هدرو ١ نو اسسارثحلا طحن ن اهنعدتو هيمعبملالا

 اب نعد 1 سلام تعبر لوكا :
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 ٠ ذكرا نع يزلا قطنلا وجو نانا لع نالعاناحالاب حر وها 1

 |٠ عرش و ذو الشور رونا لباس كلا نب ءاهلاؤو فاشنكلا
 ةصولأتا اًماود نزعت دو هد ؟رقننعد و والعاطو هسنن بيبو د هن اسلم علما ا

 أراملغاويدنالدسار ناكووكشل اب عشر ح ةرحاو ز يعش زبعش و هو محلا
 اموال اشيل ذان اسال الةررخإلازبعاقلل اركشام اهيلعارنل او ظ ظ :

 شار يح ول "كشر يدرج ل ع ور قتع نا دوك ونهر هلورول دى ع |
 لاجل رولر 4 دامتعالاداهوانكن اهموردت# اهلنا اهظاأ 1

 تييررقتلا حوش و ممل لاف يصاعلا نيرو رمت نع بش .تيمغوعشلا هوكذ|
  1 1مطقشم هن تاقلرلا بود يو

 00 1 نس ملا وزل نانا قمنا
 ظ اقعيطنبال ء جد نمرشا 0010و اسم ث داع سنت
 دفئ وع رزنلا كسول نم كايد عشا اهيِلَعنكاركشب وزعنلا بنش اياواَصَأَ ظ
 0 ملا مرج + جس 3 نتئام يشي نمو اهلاوزل ضخ |

 ظ رطبه" ال ' هلل الان ل وحتو لو لن ونب و يبن موزن ميز سلا ديكو ذع 1
 اءابل هللا ايف اذاؤ هللا عنإب ثون الاقد ىريش اب اماوتجسحموخ

 يزال ياش نيل لاق وئنماو زركشن كب از جد هكذا هل عجب اسراذو
 ل لها أرب ويرخاب يلع ئب, وتمكن حي ءاتادبحلا يال ملدا
 اضم ابرلارإ ادشو دنعزاهت لال هلا هج نيم اعلق ةدنع طق لاو
 يطع عش املك ال ع مقيغحلإب عئرب ارشلا كلن ال عيِلع كشناربعلا مول
 ْ مدعيا ينل باطلا. نع يزجتّيط

 اهييلرن الامي اهبل !اوغيدو اهبل تي اهب تاطبشل !ةديز نه ةومحلا ||
 لاجردارفصمملاْنِعِإْسَو ورع هللا ليم يمل ىبن ان عين ايد زتي هلل االاو
 من ايارادال هال لجن ابا ادربرعللب حك اوث المبشلا لمسَر درذالعاو

 مين و دورا حال ارادنازهائالاوأز اللعاو ]سلس يلح نايك
 لاو او كبسه بق ئلسل ل وودحالا وسبل مي رك كاره 00و

 اجو وح لاب عسسسلا مري مرج شلاشلا قلطم عتملاو انا'اقلطمز ارجل والا
 5 وجو ةرهت لاو دنس ةيسؤل ار صني حالا وسبل ركب عل ارلإ و يفخر خبصام
 1 د ا ا ا سلا

 ,امالا اممرحب حب عباتسلا رينو درغصعلاب و ام موج س داّسلا ٍ

 ل نباصبا د نخر و يرصبل وهالشي نس رع بع طحارمع نول
 طن كسلا نير لصور لا يلامس 7
 اهّرح# ريما عروق رشا لع نافل! قوود# نيرتحل 1
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 | * ةسزمو براعم اوك م ان هبِشوضوريبطلاوحة وش نمو جب
 ١ 6-0-1 اهزماواداوملا وار سسفل

 ١ اهو دوما :ىلا يد علربل ةزللاو حراما ١ ظاالاشب ارش عب راميبطعأ
 ج ةعونكم| يءطقووروذب اولا ص الالبعة .ملا)صو عم عملا زل
 باوصلاقيلااوب لانو دب 4 با ها ايحارلا وست

 اىااملاب اهيعلمفرعز نماطخنوةوىبلا "صون دباوص يطرعالانوأ ظ 2 ةراوح الاذربز اًيير تم و حو مون مدام واوا دطو نو ريلالصو

 جل قب ا هول توم واوا ااضل درا قتووح

 . عقر اةلعلا نك اميل هثذ طلب لصين زاومسم اوميسد حاسب بطر در ابلا/امل
 ةموافمؤع لزب ل خشيم لذ 'زجمبطلا ظن واهس يلا .ةجاحربع ساه 0
 ( 0+ ةيطدعاجا لابو يش ساوهأئاصرنعركتملاو و اطال طعب هك اكرلحلا
 اللا )بحر عضعبلا رولكت ميلا خب حال هر ا فرعي ازد ريل ثيرخ و

 سنبل كالجورنلا ةيدعل اكمل ءاطودوبا ةءاكوقلاب

 روس اا رعد انانه 2 ذهبو 1
 ةسكع درا اعلا مما كمن ماعم اد كاس

 سابعا نع ١ لك وع اشن ]عجن سلا )حاول ةدارحلا

 0 فارذعيلاأ هللا يطر باطن نيرا نعم
 و قيل يا ” هسا نه و شن كنف رجب عقار نعد نب تا

 م متعىلاغن هللا ىصر
 لال يشبو نيرحاوللا اسد ايدل ولا تل زافيقحيا مح لا حلا
 نأ ا 'كاصا امش تيكرخ ديب ائرحو ام ل 0

 .اهدر اوال م اهزامترأ ون 3 نود مملاا تبا ارانلا ئمرظح
 فالخاوالاوئارض الفلاؤصو ري لطلاب انك اكمدكيصنوا
 * لوين ْئاَمْيئاَدَو ايتدلل هللاٌلزنا ملال اكعد ١نبنعيجس امره اللا

 اذكو وريحوسْفاَم لامسالا نوب نم 'لومرالا ايل عمك رسال اهب
 رايالووع اسس ييرزدمل اق 3مم ةرمئطعشل نيو اونا اطلا

 ا مال قرارا ا او ع ع

 قل سان يلع رو تزل مص ناوط هب مزصجل لاق تبسي مر ريل
 5 ىهنم الملك 2 0 ا

 ياما 0 كا كام 0 ةارطا
 لال اودرذ مملا لاذ :تنرجلا مارم الا رعو جلع طر ودال الرس ١
 ريالات مراة ارخاش الر هج اود 0
 رانزير ول عووتفل مدعل باتما ذا نإ أك ولا ةورخب أو 0 اجرح

 ا م ١



 0 لقياد دتيرجو بشي در احرف خعفدشبلا :اكلاب هع ايئامبلف "|
 يال لناس كال هيرست عسل )بن 0 ْ

 م ىلامن هللا ن ذاب امسي و ايد اتالاهت افعشنألاو بالا الار احاربير) تاق
 0 لاذ اهبيملا لاذ فان هجران يارانلا نم ئمولا بضم صو خصنجا نمو “ ١ ٠ م ةربرهوإ نع همن وصرح وال رك اطرد صرلو هر دلل اند هيرو اوك تسضنانايدرللا ذوب ل5 -ةارعلا نزل لاك بدرع موك ل

 امن لزاننازم مالح ليج ا ارحلا نازاالاذ يوحال اف هج ابيه ىوزيال
 لو نس هحدنا بالا : حدذص زهر سهلا يزل ركل ودوبلا نم
 ىل! نوع بط مولا والمال ينس 0 وولاغلا ئم عطا و سفام تاولاوز هللا قم 0 : جن دل هنايدرأ لاا نى ارو دوي ضموضا داكرتن 500 هال اثم انار ذلس جوع 0و لاراب خيو 0 اونو نّورلا عفش اهب اذ دبس اموفتيسدب عئانماملو بوني 7 ةرادلو بدال نهر مط ملال ائر نلا
 فو ذو عم الكر بوو بشروحو 3 لازاف' د 54 ١ ب ر
 زج هدانس رهط نبل و
 دورول اوشن اي ادا ملام دمنا لاف ْنِمرُباَجالاْرَس اا كماظحع علا
 يللا دعراهن دا طرى نع لطادوسدنم (وجضشر انلا دور ويملك ه.دابعرعو لانو 0 ا الط ساب مئاببسرال ن الا فر ؤكذملا
 اسورتم صولاو "اطال ىك قووصوس للا ني لاق مده كن ومب هين

 عدي راسل !
 اهنباصاوتلإ اًحدّجشامفرو رجلا تاك امضقي يامال حلا
 اليوت 0 زيد عر بتعز يع صنم ت تاييسلاوك مر سببا 00 رسولا

 مالا عازل ياي بشتومي اب هير الضاهر ادر ساهل ةاروآلا
 لاو حل ]سلال ذل ازال اميبسلا محرز مب دجشملا ور طوتملا 5

 ) سلا زكخاروالا ابل !ز هر دل كبيس ناسسالا نزع بونالا 'نل 7 ازادالن اصفشلاو ْ
 اعزبزروكن بوح 3 ' نارا طزلر سا نع ان عال اق نبا رصلفت ببس

 5: , عاب رل يعزل لاق ارزملاوهمارل خيب ميغقلا اركلا ريعان
 م . يهل دموقرب اوئأرح رئي اك رثشنب لني يزلا ماوسر ىاكثدوكاذد ! اريحا
 الفلان م جوزخلةةيوتلايلا هر د ايم ابل يحاصر وتس اةرمودشتت
 فلوو ألا اينيدقلا قنظظراع هوم نمامره اج نع اوباجرح ود 2 رسب مدا نيالوركرذ هلل اهيل [مالسيملا ضن كصكاناودب تار ربو ث ظ دارا 3 رعربم انيالوعملا ازور هازلا رارعاووبصلاو هراوعغتسالاو
 |[ جانالافن تدوم المهنا هسه ضوم ناكأذ يح مرش عمولا ادم

 تك

 تا ا

 يعج

 ب ب ب ع

 نا ا ا را ا و
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 ارتقود هش ئحانا ل أيب تارونمورث امرقم ان انعب ثولاسر :

نراممالو هرب تشيردلل قومي هلسورِلَع نناذَص
 هو ىيورعر ى

 ملحرب خلا ير 0 مزاشمالا ةراصرت بسرد

 ىف أ لح مول ابنرلا سول هللا دصئشالاةلوقدووصصند

 راورسلا نيااهسعاصري ١ هن انما وهاهجدرا اوه الجو زعمّللا ئع هاجم
 يبدل هاورازكر منعوا هندأ ينو ىندانع ةيوشلا تقلا بانك اهالورش

 ىءانلا عفوت ركاوعلا نمد لاي 0 ةرملع هللا |

 رب ارتكب الاقفال 200 لص ار ور را د كا طعصلا :
 هل انلا نمل عءطتدضالا ىلامن هللا ”زصسو هيلا

 رسشاشاذ ا هربعاق رج نموا ضرالاة ملا ندم يو توملأ رد ار كح لا
 دائري ىذالموثلالوسر رد ارلا يرش يزل لاق املا اهورتغفاشا دارلسرب |
 هساؤر شل رعد تول مرقم اج اكول وب دبشتت الوكاو بش ءلالوق امس ظ

 لكياوبلا اينرل ال١ ورهزلا ب اتكون اذه احلا كطيتجلا برعل دول

 وهو التيوس رسسفلل نع به ثار نكاد مولا بات يا 1
 0 ئاؤلولا هركذ دراما جوي انينللا# اهن'ىار ناموس |

 هنوذراو يذل ١١ هس و دب نوبزرضصم 00

 : ىلاعت هللا و شد 4 درع و رثسسم ير: ملاىجزالا عرشلا در عش ال ثحوت
 2 اور نبذ اًمع وبي شهلا لاقو وس خو ار لانا

 م هركذ نم
 ديال ضد ورولا لعل يس اهنا ىك جلا مودرانلانماوعوملا اطيل
 كيا عال راكم ارقيلعت عنب امم ملا لاف دس افاللصا
 نم ةاردول بنل مودوتحرل بنك مدا رووداو ويؤنعلا دوام و ينمبلا
 ظ اينرلا ىلإ باراكشلا لع سو وما ان ردو موبل منوم دنت جرحور انلا

 اضدارطمو اورو نع اه ردا و نافعوب نامعنع يئيقلاوكناول١ طا
 مح وب ورا ولا ابانصصلا كلل

 ص 10 كرا مطمقب الوسر كآناشو هب ابى افؤو سرر عدل وسر“

 ظ يبلال ورق انعم الأ هللا نيكتنو رن ازب وطعمه ارمالا م ئشوتسملاف

 ظ نرجازب رابح واهس اناةتلاد عك مخيرد ائاود و تبوموم اق

 : 1 ا عاروملا و

: ْ 
 | 0 د١ ىل ند وف بسب أب !ئمو مسسشيب رمل لس اهم دال ن نئلغ وح ال

 كر انلا شموس 'ناتلف اهباضعل اقر يزول حوش |
 3 رمل مزح كلر شف .9زيظع فض ذوو قوز ينيزكتس

 امور انلأ مل

7 

1 00 

 ل



 ولو

 . مممالكانعإإ اهيلعدر ار لكناو نيرحا نعول امورنا
 ايزو نا زر ام ثالث ناسنالا تالزيدد »تتزرر دل كتب وشم ودمر فاس مَن نوف ه دان مام ود »ريح ماًبطال طعم لا كر اقش دس 6 و3 لاش اوبال ذا ذو ودود رسولا نكد انك مرج دلسلانيارل انشر مبلل خذو دميلا صال زد اياطحلت ةلاصحو نيسطوليألل م اةونت نيذلالاعتلاف اكايطمبر قلم مبافطل رجبونعرم د ل

 دحر ع ومعت اهالي قيل لا عاجوالاتحاذونب منعيم هللا قد
 1مم بسيد رجالا لوم

 نرمر ار زوجت انوا توكل وهند انثبب امب هارت بطلا ريذكتا اص نوملاَنا لا مانا قش هيعلإ رمادا 2ايام بح امر
 ا باىيشلاردسنو ”عاطولا هدف طور طرملا
 كرم املا مال وثن ددسن اترك لال ولن نفطرماعا
 من

 2 درو ايو لمسلا نم زكامجراطن الو اًريهشتب تر دامس ا
 ءءافت تون راتخلا ةمزالع العمراعيلاهن مد ١ يدرالب اعمل !نبزوباطثعد
 تخافو اميتحاست هن كوالا اهرب لام راجح تماشز عامج ةالّصالو داهيجالو هر غال نع, لغشد الو توي حكضلا فران الذ ا هس لعد ارباع تدنن اَض م1 فة ذاعم نو عسكذب يعد

 ظ

 5 5 الار !كلتكريزن ادام « ها املاح ل لع كيزعردو تلاد 24 ع دومورل ار نم اهيالها ٠  اموتصل بونزلاز مت ران" 9 هرعش مراث درثرثو هراثا لف لالا نم طعب

 قرا الان ئرت ولارّيخنب دوش ريلولا دينو ههراعت هذي هر مؤ لد |نعرت
 ناقل مي : هاقروونلا يحل ري لا

 ا ارغلا جا دا هلوارلار وسلا ياوبماوخل ١ مئيهزلاد رئاو كتل" منركرن لو م ”وريِلَعلاا يلع ةللا ل وسر تعمس ملا“ : ثلث رامات كحاوص ُ 0 ا ل ظ
 || ىباهجسالاؤيشلااوبا' ومدارس اقف عسا يسيومووتا

1 0 



 حردعيافن هلا يفر ًامزيوشا نعلاعألا ب ارش ياب اوثلا باك
 ظ ومد و عسمم نب ل

 لتسوُيل شدو ناغاقِل امو اهيلاروشلاءئىد مم نس ميماودلا

 ف انهن در دوعسم نإ ثمرحير نو يرش حزلا)انة فام ابر نهؤطور للا

 ظ ةيطولملا هج امن ت ١ |طور تعفو يفك اهترحل اق كعكوا اذاوشع

 0 2 هلذإ ردعاهئأش ”ةماخ داهتلزنمز نرش اهركذ نارعإسو لعمل

 ظ 06 -امحتناريعز نكون اوضررا دب دولا لإ رضوا ملأ يجر لد شدنس
 || 7 ةدوصؤم خوصوضوالا ساهم امدح ناك هسا كال راقت رباب دقن انام

 ظ يمال اذووحاو نير سال عينت ريش نكن عز عنم ٍْ

 بونئجزب ةٌرَيَسْزعوبيسللا بدو دوم زا 1ب اذملا ب هيوكا ل سب دك ظ
 يو ةاودر نب .نبال فلا لورعووا م ٌيملدرلا اضيارنعد اورو ١

 5539 بيكر وسرلاور حطو نيالا هاشم هرحال اً ١

 ميمي لاخم# اووبس روسي امم اولا ا
 0 يشل نود تاك ادئثالا الوفن باوبالا ءزهذم بابل ١

 0 كد ةعافشلاهجوزعلكذد وذل يا اربرلا يف ٌصملا طخ ةرحوم,انب ١

 || كذ نابرعشيل ن اوريستلاو ايدل فاهووتد د انناهب نما نيزك مندل ٠
 ١

 ا

 ٠ نقندزب ب

 |اوطالا ثسرم اركارش 2مل نعي هزم نبيلة نع به اهئارث ا
 د( ىسسو غب

 || نارطعز نموا ن !رؤعلا نم 'تللخمللا
 0 راف ما ميتا ناد اس الاداراا وا ١

 2الاباطي دوس لضاوؤبا ولعمو كئْولُخَم هرافتدي اهب رااهار
 ١ م نك اهنا اير اس ةنلل نارغقت نمل نمل ان ظ
 سيرا ولولا يواننف ناد ب اك ف اربطلاربحو هد احرصم: اجاكس ١
 كلا 0 0 ودؤماتل |ييذلسا نم ومو نون 000 ا رداو نارل ول اور وحلا نا. ْ

 المو ةاطب ولنا ع حامجالاو لاب ثوثومإن ةكيالملا ساو هللااش

 رس كام يوقويعال اًحاوب لاق اللة رلا 0
 / ووزؤء؛ مد فالوب

 كراتلار زونحويسفلاو بدو درم نب١ كد 'ذاكمالب ثوملا نم ترويع و اذ
 ا 0 يل تال ديد هواها يي دع
 ْ م باوسملاب دبشا نقر ميلاني لقد
 ْ ريش راس: كبش يشر وكيلا ميحد جل ريىلاروحلا
 1| || قهضمو نالماصسم نول نمط انين إب كلبقاما زعل اعنألو اروح
 00 ٍِ هللاىصر خشم اع نعاوباو درمنب تار ع إلا نم لح
 0 | هد ناو عو راما عا ره ا نب اعوشنو زنؤل مارملا رضلالدلا
 1 هع يس سس تلف يهمل هاما

 . رممكثدولو
 ١ئإ

 وو



 متوكل عمان هلو لاو 'اركالا هلام حنس م ددربرملم |
 سري ز موا )لام توج ةّرطموا ”ةئرسف اًماريدرطلا مشن ١ دبعووا | همت أ و امستجو ادد هر لع عمجاوإ ضياموهو ظ
 ماقمل لمتجا ل يصقنور هالو تلاع ناو ةولطمو اة مملام او ٠
 00 ىلا ملال داو دذع لاحت هللا يطر يزد كاقرح ظ ورك روجات وجواب 5 لمامن يشل ' نمو اذنحوالا ضرحأل رمال سسكلايضمبلاو ومد رظأ لب د هر ضد [هضعنت باهسألاو ىنافملا عاشو دالابذ اجت كمل وحلا را كد اهوبغ اينو اكدر مخب | دار اينما رحاو تووش كارول ١حئىم اولا ماوحلدلالحلا امو
 ايلإإ مذا عاجا لمن مم نا هنأل ع 1 زار الخلا وصح يشد
 - جراب تاصند زجر امنوا ثكسوا م احلا اصر عنملالعوا
 مرعوارصد ارض امج نرفاوزدلا ثيحرس ياس انلا نمر ذك غل نال
 ١ ٌددوئاداف توضسارلا نا التريبة ضان وا ةمرحاو# :ا رولا وزلاو /مرتلاو بوحولا وندوشالا لاناحالدا ا تسي | يملسسإو[وسارش وا موصطمو ا د . , عنمز ود اماو تيضن صرابعتو ا
 رح نك 7 0 ا علا دليل د توككرفو ملثم وصف س جوش إىل رد دودج الم ضم دوبل يش 0

 [ًيوشو فاني امن 1010
 اكو لإ خارت ةوصل ا رن صو - تال اثالا٠ 95 يملا 4 /

 101 0 و 0 ىلاذ ضيدقل يفق كت 3

 1 تاَهتكارابرو نعلن رإ :مرعل او نيبولأ ءارشتسا: مل ىلاعد اعاد

 0 انتج كاشي يك ل يملا قوم ا 1 ماكنت يا ٌمملا اجه ولو

  رقوؤعلاب»اودس "اي+ هوه روم نيرشو قبس ام ىدْودر واد ذك

 لج دلل انه وكوب رجا يؤلا عرولا تحيتسو نم نعيذاولا نع
 م 1 "ميما ؛ ىذلاامْي

 - 0 تو هالو طولا ارب تنلطتاازم

 0  ,اهلا و وري صون بسم ا 0 0 الادب
 افيأ ودولة انارملاك 0 املا قكلو مايل عطب دال يزحا ىرخا |

٠ ١٠ 

 0 2 ا بي

 0 ب ل

 كلل اكس 0 تش ا حج اي اح

 2 - م يح ب رس - هرجع ن2 تيد صم تح عصمة ع
2 2 

 ظ ل وع د مرلا ىءتسرل ة رملا لامْوْغُح

5- 

2 7 5-7 - 

 7 7 ب

 كمم رم د ل حا



 1 ا ! هن ذا حو وصب ]كا هيصز وتحب ةسيوسحم كر ملا امحنا هوسو كله
 م افا لشلأ بوصرأؤح ومرت ناكاصل ود اصملااوذالاركر ردال
 ةيعر ةماعلا عار ناؤلا ملموهربعل ان احلارلصا اركرل ونت
 يا ريحا لوح وم انه اكن اظئاحب اورعرجخمح لا

 نا حوش ئيشلارسكب تشود لاا ربع ل عر رز وه
 0 0 دوق ارلإ ثاهيشلارعب ة شبل اهئ وذم ركام اناا

 ناسا

 قولا 0 ا ا 0 هللا ا
 دار يق زياقاويصقلاو ةلعتلا السر : امم راب ال مئيرل اما: 2 دفنك ١

 0 رجلا ب 1 0

 تاويساوء 0 يشب تسي 00 ل مث نسوان كدرطصي

0 1-5 
 ط انانعشا سب اللا لوف : بع نص مف واود داس يرسخ او كال
 | هيض لو وعما ةيرشلاور عي صمو هروس لال للك تاب
 زم نيد يشب نب ثارنل نع حن يلا د كد درعة ديوك
 )كت أيبسوملا "اير ثكوريرز مالسالا شلت ريل ولعجدثو ::. الأ

 قضت لقولو اشم امل اقل ابه صقنل اوةد ايزل المك ل
 فيحرم رعامل رانا اوي اقل اةواع مالك ةحورذ ن اول مالسالا
 0 س1 0 0 رمد امل ءزهنك
 ا دان 1 0 يرش ادع

 ةرهاظال» دام تموج 7/ ادار ىلا ىلا جيا نيسرالملا ا
 وا

 ” لدي معهما



 [ هن مرخ يرد هلي يع عروس ان يزبك س عار
 دعي 0 أهل ةمرحو

 را ولا .انلاويش وات ب أنقر تح
 - 0 7 0 0 ا

0 
 0 امال دنيوي رق
 ولا نفر سيلا وصد ابدال ايل مرعل ع نم 200

 ا ارهلا د اطا امن تقرنون نامل اكمربإ ذا عفملو ملوك
 ا يان ىنعا زك ”لاتوبشاءارملادوهت عطا مووبشسا |
 0 هرهلضا موب دان نقيل ار ود و بولؤلا هر اهنا
 3 ىلقرملا ىإ ذ امل تاتا الذ ا ارحلالرنع مه نزلا ارلعلا

 0 اذه 'ةارعلا اذ ةال ورد ع رش تاراطلا

 0م السالا ألوصا هنعيو هن هلل إيل باسح

 در تمس لا ماؤه أنو وأ هطيرحلا نم كيو نانا !يزاعلا ظ

 8 قارتحلاندؤلا لفن وان دره ووو نب ذو نسب مارد نتي ل الكل شنب ىو ظ
 + تحححل انك نعملاعن هللا و

0 

 ٠ دصغلا وجو اينلالاعال ٠. .٠ اعاثالل مهايالالوملا ٠

 + 6 فل دوك الوهاب ل هيوكبلا ة انلكحو نيبوالملازك ١

 د : 51 لاق ددعلاعن هلا نع بالفخلا ف م من عرصط

 تس لكم ا ومد لاكو ئسح

 ْ 0 ئبالا رفلعتو
 اطول ديب

 يأ

 7-0 اجسا7ُس سس م سسس ساوس ساو ساسسس



 كات تتم

 5 اوسال ادع او: نه ةرعات قطو بوجول اورد د لانك و
 أي ةقزرعلا نبلاة حسيب اهّناشاؤنيعملا فيرد زميؤتلتال
 ”" || ن أف ةمسلا ئم يللا ىرظن صف حول إل د تنين ازإ مالاوه نارثلا
 دواوفلتخا زا: بحصتلا يا وهنت ايد اطن ةَيدحاَم سول ال رل' تناك
 ءارل يش قائلا مثيالنسسلا رجل ب تكل[ صد رشد اذ هرج ن نان

 نيد مردلاوةر العلا مزاول ني)حل كودو دلال اقرحا مسبب ل
 ٍ ماَسْمْن ماكان الك مارجلا هل الخل نم]كمالس علا
 لبر جازم فيحرم هبئررنمال  ةزمأج اج 4 ل تاطلاو
 مجود اكديل اد مسنن مون مولد بسر جا ققحري قلعت المت اشالل ٠

 تائنالا نودي رست الد دري ضاولجو كولا) قاعي عايش لاوس مللا
 اهوف سو ابو ناكل مزح مل لح نو ديلا ا ا

 ع ل وب اوكالا جاع شنب آمي اهل !ًمتوتمحم تاس
 كطبشو تلف ذاوساللا خاؤكو ماظل ماتم سببا هذحل اثنا ا اناا رثك ري رالب الذ ت در نما و خوي دشن هيو شبح نمو ديجحازم ثبح نر د شلال ووعتسل وفتلام "احدن اقلعت نمايلس ١
 موش نم فيرد 3 كرو اما كودي در ضاوح مو ناضنا ىدر كفوو

 | ىتك نطاوب خال اذ نتانجر [ضلار مدر وشو ورمل ورأ لاو: ازا
 د دوست زعلت ةويصم صاوح هد رلعوو لموانلا ٠ ا
 نكسمو بارشو + اافك اوحرادإ حتت عب وسبل ١ ةروصرهظلاوعد ا ةرحلاب ا ةيلع ال نو داما العز ئمرشلا تعبترافو ةتوشعل ا اجارسف ندع 0 1 جا قرالاو بولشللاهرانسسد شدرتت رشانصر ا

 هر
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 بداسسايورتتما
 ىةثامالا نمال كتي .اًتثكاوالصا 3ك: ”زبركمن اوموبوعل ْىَبَسوَرملإِب الا
 روبل عام ءلع 2و تحولا ملم >(ؤ زاخاو :نامالا لص باسم
 ومحو هلا ماهل الواو ايوا نا لحن هلك ذ نمد شح امناشإلا عنب
 نعاشنل امنا ل اكدنكوما فيح كرف جب الد كامن تيحكاربال نأ

 ىل اعذ هدا ىو باطل نيو عند نع تيم ربقارلا ماودو مد

 يلا رف ايلا ه احل ظيحذجرب لسور يلعهتل ككضدا لوس 2 لن الع
 سمح ب در أهم 1ذ ناو 00 مالكو زك ذ ريش ديعد لا ظنك ف
 تندر وبرم اءم بوكس ٠ء.ردرش ارزولاؤوضوازمر فوه جواد هيحصل

 ظ يات لا تعب د احدا اشيا اممل هزعووعن'
 دي صاانخإ .ززيز يلطلالاتاعيسحالان ايردعبال نانرر عمن امالا واللا
 أم كمر اهيسالاؤ مب سلعرل اس )هلع همس نامل درج
 زر زورمشالا جنو !:نع .ماقوتشيالدا انسان يما ن ل نابلاكيصر

 ىمعص هوجو يبو ولا ةكيصنب رهشمب دوطت لاو هن عي لات هلذ
 ارتس دكا مر انزمالا نم ردح عن ورا ذاداكعممح ان وكن تابيالاث ايدل
 نهر تلا زم يالا يذل بار اق سيسبب كلُ اكوا دل فعسى ا
 ملف ١ 1 نيرا اوان نال صياسحس اصحتم صد لا

 2 ل ويلا عرانت اع الرمل أسال
 1 يحسملا الا رار موو كوم وتو هيل اك

 ْ عج الإ ذ دوج مجم تفاوت انجن ىاسشتل ا ييسموسيئلاالو
 د او ع اععسلإب حرملا نيد اومكللا

 ىناود ًامولاو 0 د مذ ابجرطك خرطلاو دح وك

 قل اداسنلايف ريح ايدل طوئل رضنلا اا

 ا

 و

 | مسالا نع ونام 4 رب زحاذ اوذاجرلا
 ظ ح اورد احنم وف ةاننتشاو اليسر م 0
 ٍ لاف ساما لحلو بلص فا

 أ[... بفشل تتح اوتسزحات 8 دمعقر كوجور لجني تيلاب
 0 يوسع + ذر صا

 عمت حافلا نزئتالا 5 رمجمهزذعرلوت ا

 اني ته تامئالا ف ع لح

 0 0 اما ا والاف يرعرلاةرئار راع ا عضا
 :, سوفقوو دعفر نمو احن ارذ هد اال
 كرو - اك 100 ىضلاوح ءايذلا



 خلو موسل قلك مايهتس نم الور الانيا ناز لاك .تويتلا 35
 ؛ راحا ىو ناو غسشاو حازمال ارادوا نالّصولاح امسلاو[زسلا نعمل عدو
 هراهش وص نمويصنو نيرلا ل اكدبتن اهريشم 4 ضال زرع يدااللخرتب د3 د 6
 وكر ثلسوريزغ د !ة[تجوسلاردعان لاك سانا نب ةرخنع باماتتلا نت
 قدراتنا, عمو رل يدل وهب لاف ندا نما رلاثف يل هرلع |
 عتقمىصوهور وسب ريم بعز افو:ييشييلا هديب اذ نتبع درملو ٠
 00 او كالر استاد ارسنال ء اعلا ١
 ناكتنياور. را ١ : قيم ري ارو مور حارس لكو ع هكر رش اهي ٠
 ةل لول مقي ااوريلا سا واسال لباقي لىركلاناث ظ

 تما ذأ جوج لكما ذ كب ارب اواممملا ةرغاصز حلاك رضع ذان مميشاور راظاروللانا 0 اهضعن عبس عدت__خنوربا دان
 و ان عما سحب اعز عنايالا بد م ”لبائنمنم
 : 0 كاعد هلل !يكرىسا بابلو
 ىلا[ اع 4 ا ابذروب ثاوس نم نم د نطو جهلا فايا املا
 لائرع ارد الور نضل و عج ص مل هلا هس درع هرامح وزين أل ٠
 0 اا ال ايدل ودعم هللا نير دعنا
 5 يكمل يورامجتأ كيوم د ىلاعتملل١ ”ةراب جب نمولاورل حتما
 4 يب و 0. "لعامل ءوزب ١ موو تلد داربالهبابوةككذب ٠

 ا ايولزيشل حض ايشلوعالا وبن 2 ليا ظ
 ءا١٠ى م دفورعألب هرم١ هةر جد نم و حلاب دوب ناو سماك
 011 س6 تماس دلال دعا اجدد ْ
 0 لطول ام ادرو جو اس يوتا تاكو ادع

 "١ نيف . 0

 نك انام 7 لس ال دو ما ا
 اكن رشا رافد امال ما ا

 | هدم ناق
 كلا و ا 0 نم

 ,ث "ونا عضال ىسه واح .٠ ناله أم اننكاوعدو ا تامىالاونو

 ١ 20 10 70 هدب طال يذلا نايل 7
 الا لّصحاافدنع يب اًمغامن اًمعامين او ومد متن دىمااك
 / راكان وه روبلاو :لصلا كونوا ارعالاو درطلاىارلابا ٍِ 4 0 0 1 بلاد اهلا تعود يان إلا لاح ا
 ١ مس رباه ير دب دعدر كيوتو دعت

 وعصس م صمم هت

 اليل 00 مهيب



 رتاملاقكت ءارتبتتمث ائالا نمايهل نوكؤه رت دبش حسم
 97 لا اورمالاو ملا خ ا لا

 نسا انو كال مثلك ا ا
 ذي
 000 / هب اج يالا نم طل 6

 ٠ . طيات مولا زومورعي بلو » 1 اج ّْ
١ 

 اا ىرل ممل ب واوه ب الو ءازنو عافغم
2 ١ 

 . خيا اسالابولااءاج + 4 0 !امساىم الان ا : ٠

  ..----3هعرورشلل ىفايجلا كر حرم واو وشسا رم ْ

 هينا ' تالا سمات فت 1
 5 2 نداز رست ناملإ) لكثب ٠ .عولمازمابومالا تهت ذ اف | ٠

 ب ل نم به كود ة وره سبع دصش ظ
 هذ 0 مومو عشبشل نلار اذ ةيصحنب ناوع نع
 1 احاول د مخل ىف نب يسوم نيد هيكل ةورحاو
 ملا ايل 10 مو الاجر احرردخبو
 هذول ؟ثوكس ىايعلاو اكل
 0 0 م ناسا لاخ ناسش عال ولاد
 دفن دبل ام تعب تاكو تيا درت ايحالعن امال ار مولان ائنعمب
 او تامبلا نعمل ادن اسأل خراعوم 00 زجياربخاإلا نم
 ا يي يروا هما كايف و ايما ر ضوه
 /لعفم اغلا خف نو الاب عشب وج و و ريك اطل ما
 اه تضاف يق كفار اوهدومومز ان وافل اهاننن ناناصح
 تاكاشمائلا] اةزررفن مابعد اهبت يعل الع مرق جراد اهظاوريص
 نامنالا نمار عرب فال ا ثحالاو حل اذ هرششا اذ( لالع افعاب ث اي 3
 لاننا دؤحانلا تبسة دوكنأُم علب دازملاةكعوتانللا أن معلا اذجامو

 جالا دبس نوكباسن لادن اَسللا للجوال الل ايٌولانعزر لاو
 لا اناعوبلاوروارلان عز لر لاو ن ايططلاباذ ال امملاورعر
 نايئالاب ةد.دعم عنز د الاه زله اوت ايبلاب اقلطم اولا فيمعل اليوت
 | لهف اهللاقو وسحاب لافانم 0

: 5 
 2 وتدل موك د ايلاف اسجل
 ا ديد كة راثد طشح 4 اكلكبكر ايدل هلم وف



 ريو

 تلاق امدعملاعل هلذ؟ ينور سباح يرد ثعرساو كو اطل ا:]موشب هلع ص

 ترام اضل اةجقب يزال ةعرشلا يهل دارلاو كيشام ع / عدصا فويس اذا ذا

 مومزلو مف يعوشرما كرت اين هباماَساو دوركوصورب اا هولا

 ممالك ال واعلانولسإ وهو يصل ةلاعإ الدداطل وعي مائل وفم ُ
 نيرعتلا ضرك دارا رذ از موضح 000 ىورو ةيهاث ال ا ا

 انساوفدو من ا : امينا لوا عرسال دك

 تايقوإلل يبجي سلاحا قو يدةرفوا ١
 : حارق حاملا عب ٠
 1 بشع اسلالنهازعد دامس حورلاو حورلال عت مدنا .١ ال |

 يوب ةؤهش 1 لات ميضر دو اوهشج وسفن لا وذ دوبعلا ىف اطعب
 7 هرموا3 دويع هر 2 دلك انا اعاورشنسب الوادعي ال الازكهو

 | دد ع :راذائرازاا ةوموز جة رهو ةتيبوبر ٠

 ١ د املرع : وهدا ةيلخلاءتاطلسلا تاكو

 , ناقول تام دكر ماقل رج رد ئ0 >وامسلا ىف
 بلعلا ةرح كبيس شد ئهودائنااهمركلا 0 0 ظ

 را لا را بل اهيلوبشا 3و 0 د مجال ام

 هور قا 0 الع دراولار وأب يلج يشل
 تا 0 الربصل

 00 وزكاة اس ايا ا
 وييولارا د نكينل نيرص اطهوذ دئرلا زوم هت رد داع با ٠
 | لع هللا نم نعل اظتناد د ارباع مسملا ::تلليالؤامرىمعب اولا
 2 دو رز ملا

 0 لو ذماللا ب !تابسالا باودالعلا درب نال داع ْ ا
 نامل ا صلاطل زل ده: ققلاو لوما نس دربت وبلال مالارموتعو |

 حمال اربع ير احنع ير رشلا
 ايوا :رامائم تاششإلا قرم ظلوا اشك ثالث امالا نم اجلا |
 | يلاعت هللا يو ن اطعنب ن عالما ادحاو باعاولا 1 أوما ولابعخو الاةمنو امالي ]2 هلاك كرم راحا) وصح

 يس رولا وةايح م ؤتشم نال ا
 سارا عبد ىاويشلو تاجا و ضرألا'ذ احمر نال صفت أم

 .للاللة رمد ةرخالا و وش اريرلا كتم رواينال وش ذارحال

3 
| 

 5 5 1 دل 0 ا هدر

 ار ممل



 هللا نيويقسا نمو اثيشح بلاط رجا عرش بوف بسانت 0 ةريعلا رن دعدأ

 ظ نم وهتسبلرمل نمور زطرنشمتب ونعيم يهتم دنت ةيئاقلا

 | يح ةريوعما ١ نعجرالل اؤركاسع نب دتدرتع بوف دول هديمعم
 2 3 1 دن اماع دج زرت رد هنمملاعت هلق |

 | ىبيمملا ميزمرهاظل اجلا ححاوواسنلاو زامتلف ازجاة شع لا
 أ ةيلب لا يركر نع هتبقي رفالئطرمالاو دم ااشب وهاذا

 0 ١: اسشلا لهل احرلاىوقاك هز ذالولو هسعل ١
 "رطل اجلا نم عامل بامِزعد رصيزمل ايها برم نه نهيبلَع

 20 0 نينسحل هيضودن عير اعاندلللا يوب اضل ن برع نب عوف
 مدين اوب اشيا ,دعداق صوور" ردم ىطفر ا

 الا املا الغولف ام صم يمل ا مروا
 قه ا نيب عاوخسم ندب خردل نم يرام! اثرجلا

 اسلي ا 0 >2 1
 س اعمر نع اهتخا :ىلمعلا باكو مس ثلا اود اف بطرحاز اشارك 71
 ال احر بطلا اجنرد اي ل ان انعم اهن هللا يتب “ ١
 ىاؤنسب 9و [قتارطعإ و ةامس ٠ اًفر اهل ومال فب 49 داو نإ قسم انذّسحلا

 ل اوهدلحاو دماغ تخير كلوا اذا مما جيف عكر باوغرع ظ

 هذ هيون ان اطست مموبادوسالادلولاو جام نب بح نكردع هيب
 ىلاعت دن يصر لشي اعنع 5 مره ا وزبحلاف نامل عقل اريح وس ا وذل ايه
 ةريقف +ملبرلااصيااههعو اًورَواَمَع

 100 نرخ فم .هيوجل“

 زبوؤمشبلا ورمل يلام لستر كاكهو مريح ارسنحو رص باح

 بالود )دبي 0 اد وهو وحولا ارا : 6-0 الوز "ىلافيسررلا

 + قولا لمرن يش هنوضمبو امل اذ [.جرعشل مام لافالارلا ظن |

 نميز ماعز عع طضنال اولا ايضا دخلا نير تكطو ظ
 باكو ناجي تحارب داو وطنا ة دعو هزيعو كدر القمل نعي يور فّرضنلا ْ

 فرجا بالك :اناجل بحلم ايضالا عمن وي اوعبايالالاو#انكا |
 0 7تباوغ نصلك 2 ناار كا انه ناو 'يلبدلا|نكو
 ' 3 ونمت يووم لاند يضر اق

 يغتر زس ماو لاما نيد يدلل
 ِءال

 | طوس ةيهطم مول 0 او هراخاة بون اناث |
 اد ننام جرا لم امس نب هداةر فو كوشي كا هللا

 بيم حم ركع نيف دما نياوشأ عي زي ىو يق

 نسمح ا د م
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 ويم تن بل

 اهمال وحل املج كوبع تعم ل ةنسلعل ةروسعأب: كك داداالك
 00 2 لاح كر داولو ةديبعاواوَمالا هده نبماد
 | ريلولا نيرلا لوزن ا رلخو كوبع تعمد ثلغل دلع ِمرؤَرش
 هاورووب 2م : احاودآكا عاج نيريلولاهبذ !مكذاوسا ا

00 0 

 2 ترم ىلإ دنصوامت ها يصر باف نو ضن ع يللا انبعل اها 1

 أ
ْ 

 تسشيجزلا لاف ا'را اهل ع وماشلا ل غامع ماعت هلا يعن ةعسعأبا ١
 20 لص ئاالوسر تعيسة ريبعاو بالا ضال مالاور رعى امايإ الع.

 | تالا بعت اذلا ناجل احر يتبل لا ةهوكراختل جد إو |
 ضع هن ١ يصر ررمعالو ةقيبعاب كرب رلو اربع |
 . ها دس بلطلاربغر زهورز وسر قيسرءدللا قيسوبل .ءرلول ا ىنرأ اخ

 دو هل ومس نيماو ةذ' ئبب 0
 ار [ ينم توعد 0 ابوصائمبناملا3لا
 3 لعن واعنلا نم كاعا شر [هئلاب مرصفتالز حد رع
 ديا مانرلا 6 اهعب اضن وزال مال اناس 0 ولذا ىلح
 تع .نعوتربلا هذاط (لاعت كك رعت ركبت توك ةراعوؤلاملا
 هددت لكتب تر انها اق ث اوعي رحت مسقو وزير حيال هلاثع# ظ
 2 الا وزنا ند ببراوشمل !اولع حا مون قب "فلور مثال اول اخ |

 لاطاماوؤحا دارملاو براشلا طا كمقتتسالا قربمتتس ءىيعثنس ايش مالولا ب
 ,وئاورز صان سالو و خشلا نا رطاو ربت حضي نار ا: نيتفشلا نم
 55 :مرعتن الور رطل وردت قمل هي امامنا طاش

 1 وتل لادبالا تانول والا نماليش افلا وطن زى مم

 8 وحتي با رعلا ويسكتوموسن ملال رلوطكشن ادرغملا
 م امرعياغن هلل اير تاطخلا نير نب١

 ١ جالو اعنا جاولصو < ذيازذ ناك بذا دومه اونعل اخ |
 نام كنا افم غلا ولض ميل اخلي نولصنالم/ ان 200000
 ا 57 الادعربكلا جا ذارلعت بكت نمل هزل كا ضم وره ظدذحاد 7

 وزعت اونا | ١
 ظ 0 ن1 ردح سشيب رجز موي حي ديما ج3 موب : وهللا ويس مؤسس لاح
 اقراط لع دبش ةددعو شلل يم عحابشلب لب ةربصو ! ع أ

 كيب خا ةالصلازاختلا عل رفات والتفل بكي دوش نم نكت ميزا زخلالو رد نزيد دلوعه اكذارسرف ل وقوعو ديف ةالصلاناجام
 ١ ارم”تلا شيمر امج جم 0 :بجوم ان اكد

 0 "لايك دوهبلا

 هي
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 ْ راسا ةرماحت كعب رفو لاق ملل ا هبادعا قر اس نم
 أ لكل اومحما ليصل اظن نتلاق قس دس ا اممث لميرلا ذاولكا ذهل نتسكما
 | تموردملا نهال وش تلا اهاعرجحإلا لهي مدثر جلا مت ناب رولول ام
 ١ ةنارس المن كارا وؤعو ةالصلاىم بولطملا ٍةعملاف لد ال23 تال |

 ١ خنرلاول ا مدرضحل 3 فردا كيفن هفراعسم تالزكو الا قسم الم نك ١

 | مف د ئماقنال ةيباخلا كلم شيلا زئازوو فلان اًعر تضصراشلاذاو
 ْ ١ ميتج امدوذ ١ الابل درا ع بلجن رحالاورس املا |

 | ليل دتشيروللا ذهور جبل اوت نه نلفنلا | نو كرتمف دبل ع
 / صرب وازن كيدحتي الاوله اارروم ل ةنيذ ىازاعتلا ا 1 لادرةكروو ةرركجلا ذل ءاجم لاذ وجزد تول ا عيحرب
 سوا نب دارش نع ورم تد نسا تيبرح ميلي علا و ؤيو درمنبو |

 لو قازعلانيرلالاثدوا داوب »فم جبملو يوطذلا هرئاك حافل يف ظ
 جالسا ةكزيزنلا حوش /

 ١ وث انانرررش ميازين م هو انج 3 داو رىعص يا حوت وده |

 ١ 7 ل حا اهل ةسد الف تدانسملا برش وم 5 ربل
 ان هل ىنمرر شد [شيريحزرم نى ازمملا يف اهيركذ تادسمملاوىىنولسلانم |

 2 ايت 0 اب خول ازهوددع
 :0ا6 نعلم د -: ا

 شا ا امض يو ةررماثةر لش مون رذ اولا هيكدا
 4 حج تي 7

 قلنورقوأر جو عطوه كر " ةاولانايق < 1 00

 )ا
 ا

(١ 

 ا ١ ضل ةاونا ملاق هذ رص كجور شم و1 ا
 34 كا كيببنم جرح الا ق ضنا 6 بالا
 نكي مط وكي ١و + طاعت نم جوؤلا ةمّرخب تاهو
 2 بسد 72 لادن هلا يضر باطألل بوعد حل ل

 ا ١ | طم تلوح حار هسشم باطلا ظ
 ا بيوس يوشلا تادوي 11

 أ داأ - ا 'المئاكرراف ذ ئه

 ا

 ْ هذا نعاس و 00 ل
 | ممم 0 نم نماتلقا رف

 وعلا ةيصوصحإو وهو ب !نيلاك السلا وقال 1 ظ
 , ىلاعنهلل يمر ةكرخت لعل رى د طال م سارقواص دوعن ةأرمالا



 عد ناحل ' نب 'ةذعدؤحنع مزه هن هّللايمرب لمحل )يا ضد كح اهميته عير ةشياعنههضما |

 ىل هنود يطرودو اتت ريع ينصؤطصللا بجوز ىؤب وح تدب ذي خ
 تنم موموؤي اور انني اهيئاَعء اف ةرمخوسمالاو لوو نم نما نملوااًعيع

 ٠ هللالصرجخ نم طافو اه عابس: >مِالَسلاو و الَصلاريلع بع مان ارجع
 | ادرج تانلانعاممطئيلاءذ هللا ُن الواى لذا ذرب كبمس و

 تالا ةساشلاوؤم الاوز هيل صحار يلو الااظي هن انككاررضعت لاف جمر اع
 نع ابسوري جويل ولت اشد اًوَمالا« رجلا وشل افلا ومدرس ايضاخلا
 نة هزدسمو ا در نارولرموم زهلا برق
 ماع هول رطل اهي روصو ا ولاق لس مرسلا

 ا ا كن 2001 ريلهاملا عل اهيعملاعت |
 لصو : 2 اىثيلنتو نادعتر و يينسرش مل

 الشم 2, حل ||. اهتنومو ب ىصل لع زاد ندوض و سم لس ريلعمقلا
 تان نس مرفت لهدل 3 لسوريا لص وسللا ارصرتو ننس
 : كمنتج الا ممزع ة عوامل :ءر وهدوا هاني ةوق هةر لعل ريامرمالا
 أ اي وصدام نعني ما احرددلاقره الكانهلا عراب! دعرتاس فدا
 | :اعزكرح ”نلضفرتازعؤروس اب نير اج عْضو زل ورازملا يورذ
 | نست يشر طبوصو لاف نيملاغلا 6 افدنم نسل

3 ْ 

 | تاتنلا كفؤ اعاد عالالانع وهون كنا 'نمزماانع لام
 | :راصملا رش 5 ,لاق مل اعبطجبمل اوف ارشوانلل لا 0 ا
 اورعلا ماثاودوحلرتش ييشاوبؤد وطلاب ءتالاكو كرد لب نيل سلالع
 | وعسر نهئلكا باتو ب ايش مزرمك غيسا نمو مقود وق نم
 ْ | يتيدهذو ميناوبا انجي اذبعم اوزونوغشم فام يصكالاص ماعلا

 3  ملميضلا رعب اانلتالاورذصرهذ طل كاكو
 / ا اوهرساتهدرو مكلف لجو نر كقتلا يا سرنا ا هرمالا ذح

 أ رست وزةملجلا وومهعلاىئثعوه يذلا زخالابربعو ١

 تفخئإور دياز مئاذ بجرب اعوشب كبار :يياريشرلاو ييلرسداهذ
 خيَغَو ياك مائاملالطور نرفع اوسض ميشا | -كرلعف م
 ه:ورحاوثز الن اانا الاول وج د, نر افلا يسم انه طروحلا يسلملا لاقل عق»
 ازهو منفردا يك ,بنومذأا حنت تل يكل ولملا نعم لوجو هللا
 لح ادنتناضو اعلإ خموهو ديب الئ اعمؤود ورنا ماقلاب با
 رجم ملدرلاد ىوعبلاو 7 : ءاوب (اذكو ب يعمر والا



 0 ا جد

 ١ ندا لور ايلجر لاقىلاق دنع اخ هيلا يك,« نشأ عشك ثا ظ
 خنرؤالجرمالاو ملعاونكس هيج ل١ ملا عملصر هام ركز وصوا ١
 لاو رنات 0 مئات غدد ن ايا رصد امد تللموسلا واخت لكان
 28-5 د نعال اكد هشيرحا وكدا انحاملا ولا | 1

 د امو ثيردلا و هذاكبو لس و بلع دنا ليصدتل وسب ردع
 هد: ل رشم يوبسام هموم اقرا ف نكات كل مجله
 تقر يذال طف وز فصغو نارهغ ١ نعزكرناطز الا ايال هد اور ستر ا
 اوما وذ نينا تناجا اقبل نم ةرظمل وغلا ثرشعو نزح | 0 ١تئلدا ذا يعل نم ةاشلا 56 |غفؤامو ١
 ”8.د> ببجحومل دلع ودول سصألا وها زومثم ذو جا ارشح ن مذ كلانا
 امل هلع حد +بهزيذ ام غراب نياطش محار ةاكك -

 علية رو الن الر ازملا ل افوذاعمنعر اكيد نما امع عارس عماد ْ
 ل2 ارعاوش الو يسبلا يا اي ايرعلااهد اكبرك

 اناره . ,يترتحا ندد حاود ضنخال ماع 0 ظ
 3 دوبسلا تا جو !ايلانعريشم امان اك مومو اود 0 1 |

 تا طريدك د أكن اق اكان هاك عورالا ل 4
 تلات يونغ دود ني ةم, ترون نعد رطل وينك ع

 ورتب غهكلا 0 لصالون او طز وتمااناو الي 0
 2 كارل

 . تلوقلا ياام اوس مايلزع هل خارالطو لعامل 0
 ىقوالج وضاق و ضو دنوم حرار 3الاقو سا ”وذرامل ولاة لوثلا نمل قشحمت ال معن د صعاب كت 1( 3 زاو اوس ا كلف معو ى وتلا |
 0 درعا الاف +وعمصالا نع كركم م١ جرحاو ركل
 | ةردزجول قعر فو بحبه لرصتمو ئشلا )حرج .نطولاو ترا | اوراس نم كرش رشا دورها وسور ل ماقنلإ ١3) رخل وحر حاموإ ولا, دلل نمر ورخ هاف احل ا 9
 ظ هد ١ كصدتلا لوس راكان دغر اى هذا فو دقد اربع عييت رح 1 ظ ني سل قرح دالسا قرد! ندررلا انااا راق دعو لاخخ هنن يور ظ

 وه 37 دبر بطل نراديطد يب اقالادةةلهشلإب بل

 2 د قر + عاد

 ا هل يدي عل 1 ص عل بم ل يدم + بودي يسلمو دع جا ديب يسم جب - وصوص لسمو وسام وجل م عدو هحيسس 2. - هي م توج جب مو يح و بج عمو ص سمج معا ل جمصصمو مج صج واسس ع جل ١ يب صح حمو 2 ديس هيج ما

 ا ا ةراضنالا | 4
 نمد ئىنا ناو قاسالا بلعب مزح نينار 1
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 أ ن/تالزخال اوعرشت موك :عدخالابرهإيلا بسلطة جوال هانت |
 !إ 0 4 ابوس 1 ,ىلحمللا لص يبرأ وهز وين أ شض
 (وبيبس لد وعم 0 ىلتةردو ءلفغح اراخدو هولا فم لك جرحا فكل
 < اسولإ'لوذو اريل ظ اطال ايف اك اعدل يضر :ئائيعلا نمال حر
 تيدا ناب ذر د ىدنودومملا رالا نإ هيرست ثو كيم( مالعالا دارا

 ديرو نيروكز لاو قاعطا ةيوبللا وصعلاكسب نإ نذل ردو ىفاورهم
 : نبوهطاورع ود : لضواعم تاموزماعلا خت و هو فم هاس

 5 رمل اة نول تهاند اريلاو هس اث قيود وحان ن عال
 2 2 0 7 هرخيرش اَع و

 و عصا لاو دو عسم ئ نعرارملا هوو هوقأ
 امهرحبالو تاس حدلا و ج 1 ب 00 00 0

 تف«قارئلا اورن 37دك يراتملاجرصرت ال3 و وهو
 )بجززاعمو خزحي ايوه اسنودوهسما دارك مجدا
 م تصل ل ١م ءل نب 1 او

 ,اصدارو وانماوز طن نوما 1 111مل نمار
 سل او ولملا ارعااتمدرجنال كام للوتالاأ ازميلع ماورلا تو 2

 | فا الد عامل طاش 1 قبام انعدم رجلا تءاوكل ا عطل لوا
 ١ رنا برمج دال ربة لاوس وكرت يحن ونع
 ا لفت الا ول والا جعد 0 رجس 7 7 | ١ 1 5 فضرجير وشد لولم قالا مرببسك

 فوطة مطب ب يو وكلي منال بو ب ا ١ ل ى١ وللا 0 اذ هل نع ةركاعا |
 'ظ :.توواولاومد
 0 وا نطلب لعدم ن1 1 : دا ممل نم اوجد
 10 )ب نم اصر ائسكلالا اووتجنلا ود رالحب نم نزح قريصف را رلاشمإ 0 0ك عطارعالا )ميلا خل لولا بجو لوازم رش وهوسفنل أي ويف ذم اكلا بطاقلا لاق اوهاسسذ اح
 دول" ودنا بحي بج لك من ريلاودتسا 1 طا لير ق حو يحمل
 "قلع من اكس ىلاامكإت توغل دولا دانس اكد انعم لن اغو
 ظ 1 واءاشش زل اعدام اوبر ضهس الو أ قو فما كعزم تال لاعت هانا كنق ايو كس بتسجرولم

 . اولماعم ذاكيل
 نافادسكل

 هلكو-وملاسالعارم ”كذوو قداملاوم 7 اذأكاف
 | قلو اوتار صقز ودلال 4كم دال ل الايس | 1

 ناركلا ,



 منهل اراك مر ثور 2000200 0-0
 فس هش يشيع لاقل هاما !وه بلمدلا دويعملا ءللااوش
 | اطنصرا لا ورابع كحد ا دزو قس بطلا
 ' اوما شن خماكلا م اسال كلل اوف فوديطتام انفو رطافشلب
 أ ا 0 ثعافذخ

 | مب اول معاووي الات ويبلا ىئهو سماك ىلاعت مود ىف : روكرملا لب
 | بباقعتبل) امو تنويع يم كسب قبح از 00

 موب تلا ةانؤل اًريجوهن : هام يرعنباوامشلاو يعيام هلكلا طر
 8 : 5 ني ويووضتلا نم ءاصنأب ةبوتملاو هالبألا
 0 وعود اطيل دووسم ناك شلال ذل
 لملم اب لولب
 دس 0 20102

 0 ذامسلاثلاو زل برلشلا جرح جرحا عة ءانرلاكحاددراي
 ا روم طالعا رد !وزخرب رطب رك يطلالاث ماو لد دنعرحوئدالا |
 ينحل وذ هلو ف دح يدوحف ارزلا لجأ هل هلا ومترارب حمارا
20 : 

 نم وزال مهن نمانصداولاو يزل
 ذلاولبلا نعال لبو جبرص وب امب 7 ليام
 ١ 1 ا ْ
 ا 0 ايار لدا م 42 دن ل ببشب بش بلبنوا كانا

 يللا ءاركاب بجإ ,'صخلا مر ومنا يلة اخ سرلاوالبأم اهزدامرلب
 ا نيبلسسوغيلا اًماماظملاو جر اولر ينال سا اا
 د ١ هالظذ ةدره الفلا او رب يركب الاكاو 3-1 5

 11 دورس يردن 1 يم مر رجع 0 ع 00 ْ اال و 0 رصتلاو ا اوم
 ا ل دفعوا جتا شلا عرش ولاة ا 0

 |( ىصست 0 : املس ا يدرن املا اون برص !ٍ
 سل ٍ رثعو اىنهئدا ئدرد و بدح دونشح اوبا ادن كلاب بسر ةلثلا موعأ
 تلا زهر يالا باعد 0 تنرشاللا ا 0 ١ نالاننلطم

 | تعا هاج تل ل شل طا ٠ راعلاو طوس به وهاك در ورجاولال عب نإرقلا
 كسا -

0 
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 أ رووا 192 تركو لعل 2210111111

 ١ جدل و حلا جاو لاقت مشع يرس يشن كذا 2 لو اذ دصيحو مل
 عم اشو دءابعرع ئرادعلا
 ا اناجان اا د شع ملا يشلاوجاناعلسلا نما وذ 0
 2 0 2 هه ضو اللام ع بوك هبذ كور ظحهي ا اطدغ نو
 نانا وادحو , تشان : ل افاطبعءلا دمي رو

 هلم ويل اره تس راسو د هيض لا

 انفعد : دمراط دلع اننا ذال نافل ام وكل اق حاج لاو
 4 لقلب ناكل لغو ان يمس 1111 ىلاوف لإ ملل ى حل
 ا ا نيرئاز وام يان 0-0 ١:بطعد يؤا' الطعلاز امو

 اوك ايا دوعرت اعرب جال امنع ال المحل طعن ابدل !ًيعابم ١
 رعلا ا اطعاراذفأت ارا ماين لعام ربت خ دخان ال

 رعننو حا قتلو ذ حاملا حلم وك وشو هزخا لى نكن كب
 ظ امل هنناو العم نع هي ارمططلا هوز كبر سملا طول راسم قس
 || ىلاو: ئ ىوذ نعد” زجامل و رثذد م يناسب مف الورد دازودشع

 46 ا 0 0 0

 م اروعضل بت ©ب3 07 0

 00 هصرعد انو ايلدالل بالعكل هرب
 2 قاوبطلا مجزترتعوماعلب هئالووم الاورااكب
 | ا اني دمع زب نباح ا نع بمشلا ين قحيملا ذكد ب

 رد موملدرلاو

 نم عالجوزطيلالرطح عزم لاذإتإق و ب 0 2
 هت هذال انام و دبر مردنلا] مذ ونم 3 ارب انو ىادانلا
 ملا الو ملل كولا دمنا انه ساونا ان منذ 0 هلدالوسر اناولاث
 ا: ىلاضلا» ل نلف املا نهود تال را ءانل هو نهلبايل ت ةتكلكزأتب ته ايفلا مود ..د خيتي اكل زو باوذ يع نم اراد هللا

 يرحار مب ةرمان داع امس ال ثايزعم تيس نازل ف نهبلاراشلا
 3 في |نعاعرلا كحد ىسو دذلا وسما ذك ل زؤام بقا قدا ماوس كوم وعلا ل فرب ظع راند ميلاد اعربتد العر عنماكو

 طفاش و يلع هلل'ةييص مرد ل وسر انيلع 1
 هل م يا م وحلا يح ير وو هس سوح حمس 1 م م

 أ

 ا 3 وو 93 59 ٠.ءاج |
 ظ 0 هضتم دا لفساعت الا قن احل النك 1-0

0-2 



 ١ ةيهزلاوزف ايمايرش مكر ©
 : هافو ولبست جاب مع اد حج

 ا رح داوا سنمش م سأوأ
 ايركو) رولا ضروب لاق اع“ زوق نوزسملا عا لليد راو رشد نيزلا

 اذا 00 ؛نراصني دروب ارحلاو كاكا
0 

 صطرلا ناوحيرجر بذوصلا نم موق هدل دشسادر 0 أثوا مش ١
 درت نعطو ورحم لاف 5 ولا ةاسوأ  6-6١يملذ ان نيرصقل انالتخابروه |

  2يزل لف يادنب ُُث ١ ظ بمب 0
 لا نع اك بوق لالتعا دباتكأ عطبازفاو 0 ١

 ليلا فتقوم اع مىسازاا نكد ن نقب بحي هبحشرلا يسد
 ارسم و لع وقتل مذ امملا مصرح ا ظاادسوم م يلو رانك '

 ا ا عيطو نييزل ار يوحاشملا جرحا د دحر مل دد او مل اسر "هب اور ل دع املالاو
  8 00 0 00أهل

 اةملراسن هلق ب 00 ا 0 ع
 ا 0 !اونأت اود اول عجل لاك لوجو صو

  0اذهنا 15 ١
 م هراور خا دايسادل و ا 0 « |

 ب هدراول .ريحلا و اذكر حس شعب ايي ا مرسا اولل روصو )و نذحأ ٌْ
 ظ 20 ولا رداع سال ؤكمأا قيربلا

  5اورج و 0 نت رم تل "ةاشنلا يا واول !"لاوشكور

 . زلئعجص نار يشبه لاالزوكا ليزل كوم اوبا ماعلا
 1 ١ م مدامكلا ناب حلب هكذإو عج

 الف هولرن ايا اةلوطاوطعاو هنسلاط ارما عرش ماو ظ
 | ات هلا ربعاوبا دوم اهسورما لهو اشوصاوزخات' |
0 0 

 ع نك مرا زبه ىلا اوؤاولا نوكسو ظ

 نثىلا 0 طقرارلا ردع راكي نا
 ١ دعما ةام مدنا يطرالشب اه ئع
 ردا ا

 ا
 ١
 ا



 00 اتصور نمؤهو ب اياك عذلإب ؛ددو ىورمملا بلل ميلاسإت ؛كسؤمع أ

 اظررسسو افند امن كاوحارخا انلاك ف فحل بسم رداع نيم ف زخم ضو مم ع اذا

 3 هرب لانو رخال زعمت اكل هيلع حسي مشير وهطلا سكت مام |
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 ٠ مجوز ةوب 00 وخلع 01 راد دعا تاوضو
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 : امثث ردد ١ىذر م اعلا نب ورع ئب نع كي قل نم بيهولو كاسل نم
 7 خاب
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 أم هتخااماناكهت ملطف مل وذات يد باقلاو تاكل
 انهو هبا يديد دازرعر امس هؤنصفانصا زذ لثىسالاهنف!ترلخو |
 ام اب ايتيداحأ ط داع اون مدام نومتن وجا دوهتاغنال بولاق مرل ف ائد متنا لاق أ

 ةيلاإز ىنم س92 جاور ا اوأأ
 الاد م الوش عوظ ل موج ولالا لظ

 راق رنغزان ل١ يم ا هدو حال : يا
 3 تمعن رب حالات ا 4 (]كمرسلب اذا يلب بهو ظ
 ميلعإ ضن ىالب انسيالا رح 2 2 --5---- .>| يب ْ ١

ْ 20 
0 3 ٠ 44 7 

 0 : اقل رووا 0 8 ا 1220000
 دل ل ام 0 ىىسرفلار 1 ا 0

 | انك هريشلوزبو دره نيو لفصل بانك مشلول اكسل
 : 0 0 انس نب ردؤب بدو 2 91! نعي

 0 ما 1 قاسي الن ياسر راو هريدي حملا |
 م قمل : 1011 بيوضت مدا ميز'قلخأ
 0 7-1 0 م ادوسزيرد جروح كوسيلارفتك رص
 ل ولسا 2 اال وع اطلاب ناانساو
 ارا اها: ناو اوتو كبلغزوروملا وت ١ نيج ها ا ملا

 ابتطساقرككل هارالردوبإ 0

 تمر زلال اكرم هرد مل رن نلوم عنصر ها ظوود عز عت هلل وا
2 0 1 1 

 ٍلوراعبوتلا تائث ءلاجرو جوش هي لاق عربعوزازتلا وذ اربط اورج
 اميل "د

 ا

 وارؤوضُت ال وهل د حوحو عم تاسع يبال ملل |
 ١ 9 211011 نطيوإَت 2 0 ىخمللاىلخ هماخلبا ال

 1 هاوس عاملا ال هاررع ٠ م(, ه6 9 ذوات رش زلال 7. ظ 0 ىمزلالاكأ

 ندع خالي : نام 1 اوكازه'بهزمورنن'ننوصتن الأ 0

 بز مالا عرخا رو هل لا ازكي اعمر تعالو: رحل

 ْ ١| نول اوكد عت هئاوو زارع وعرف نوهلعم عاج ركذإ سيال



 اماماو نيرسملاوم اناوؤيسااونب هب نما يزلان تنما قوملاكر دا
 ْ بهز مرا سم أذل نرعلا اكن هاى مسو لل اًيصلا بعض هذا وجد حوض ١

 مل تاغتلا الذ بارعلا لتي ردياعمؤتهدولو رب عمتي ناعالا ا قيفرصلا |
 نايإلا طنم تاخوتغلا ىفويم زحام اوكو عاجالا,بإ ب وحامل رذخا امل
 سفن انككاو 3 يفاةفافتلا الذ ئموم نو عرف ناور ارطضالا دنع
 ١ 0 ءايبب ولالا دنسبل ةلرصخلا تالرلب اقول الج
 ردعلا تاآبستتلمن ايالا شكلا نا ف ةرئلارطعتل وئلدر
 17 رطل راق سس ايان نك طويلا
 )يعتاد جاح الل ون اسنإلا نالكسشل اى اي انهم تعملان
 را كمت ردا تشو ليغلا لق ككوضدرمل بس ةتلخن كنا

 ' 1 ا 6 ا

 ارز ا وردرب :امزعجبو 0 0 ارم ١
 : وا باول 0 ل ا

 0 ا مو لكك
 نع خوليرلااذكو بط رع باوثلابز عاطل اعد 0 ورق و اشا هدعوو
 ناؤمملا يف هزلا هدرواووتننا يجو انسان من .ةفئالاك دو عسمن ا

 ةهرمغو واجاسلازعرلكن ذ و بيرخاوم ”يربعلا ملسنب نبروخت و ىف

 0 2 خماس منال اور يفوزكياللا بس نم مخ ظ ١هركذةناوزودد و 2 ةملاويستو يلف اهركةنا 0
 كا

1 

 تما دولوم وسل نبل تاضنلل نيم ملا نيل نم يدار اك روف اا
 مدلل نين 3 دامؤم فلج ةروصب ئطياامتب) زن نعام دام وتم زس حار يذلا يسال الا وز كنب اكن تامالاواب الا نمي
 5 اضناعلب ولا وثعد ايووورل ماسايجإ قعدسبلم
 مدعو ارعزا ناروطعزف اهأر راو | ونس دلو فاشل الاقلح

 تم يلا تايوطونا نعؤ تش نيدولاق اموت د و ترحاشول

 ا 0 زوسر راك راك منعوا هلل طر نسا عاب رع وع يملبرل ارح
 تلات طسنوالا نو اءطلااضباونعءاوروهلاتفؤ حلا سوربلع هللا |
 مج هد ويس 1 رن اوصاللاو بول ضوهغو» هوا وو شبعا

 : للا 5



 ص ام نحىستلاؤان الاون 1ك ئبحرتا# ءابللا واخي ؤراود نم لما تفنخ | ظ
 اصنع مدفع لاتحالا ججرباوو عتشم, اوبن طاداكو از يروا ما ظ

 | تل روم رح اموكبارث نيرصل عزف ملي هنا مجا ْ
 ظ نس اتم 6 ناوي كح يعل
 | ءامزعر اذواق 'مي انكم اعل اوم يك هل انئصوامم يالومقنلل
 مشع ارث رت يصر ل رطل الاون اهفل إكر الص ينح لاو سل وتر دم يلو تو اان اهطمل لو يامل وعدل را ناو شجن بارت ماه سخ
 ال ملا جم راهدابلارب نوكسلار عبط يطلاوناطلاورانلار انهلاو عباجارك
 | انااا: لالا ناكر دارج بطب هكر نا الوب ل ندا عشان وصلا تالف
 يلم والرد ارب كتاب يطال جا رتل .ةيييطعت نا
 | 42و ستسستست وذل عمطم الذ ماشا وقلما
 | متافراممتحالا الطرق 2000 د دوا ديلا 5
 ساو اطالواهتلخؤ داون اولثك 0 اذا [هيسسا رهو احب وا
 قلو وهج 0 ك يت اج لا

 يب ا رو جس وب ب ةقج» فص مم ود

 اهلا ل صواماعاا حازم ولحج ردشب الوسع لحوم ىا حر ب ظيالاوح
 رظافلا لطرف نار ان ومن احا لن خامنو ن انينرإلا كلج صل نم

 منوف زل اهدا لعئاطلس اهل دان كبت اكرالا عئيز ار انا تا انايسالا د ظ
 ا وفا مالتتبلا بلع هدول مناخ يزلاءالا نا ظل سو !١ غاب وتسرع ان للك /

 ,لاشازيلع,هالفد ريو درنل وثب اش ط ماا يعاد اوبك 3 ا وزشم
 كف امملن وك ففارشإلا يمنات اورباغ لاكن ددكلخاك كيوشلاوؤوملا|
 بيزا هؤرتلك كفرتكل“» نافع بطلا ون ل 200 ءدارطعا ينال

 اململمع ا يلو اناطيش ناكئااولغالا 16 ت4 كل ريوس 64
 ١ اواش ةتوصتيإ ورئتيلام وديع دوال نعال

 در ًاولاوك ا رانج ل مدوجو ناكووم
٠ 

 رولا اس نواب 0 قم خوعلم جاور ازال ةلملاث نحل 5 ملا 1. رااوتل لوزن ولا نيوتس مالكا ميلع مد !قلخبو تاج ناهقدتلارافحا ظ
 نفر يملا هع رع ادام رص يحجب دش كءانادد لس ؟اناسمب نضج لدرس
 0 امل ناو نموا نتاج ماقال ل 17 | عاتلاو 00 :وصوعسرلانم افا امميوجلالجام |
 أد حتر لو انعيا عل لدا وو 2 شداع غرب ص ملارلحا قره ريح ومازن | 8 26 ربل وتل ديال مت دباس طتتلبت | ٠

 ذي اهل



 ظ 4 اواو ل نشب رملل يو يهرب علوا م از م١ ايلا ممل أ مخالب اهل م داظ نبط طك ا تذعل اون ارلاو هل دولخ
 ١ ركاسغلالب نيوهشنال ةردرل رثا عملا عنصر مداظو ىركوم لدينا كولخ 6 0 المصرتلا ل وسر اب اسيا ةدطعيولا كن هكلاولور كروت 7 0 2 رانا كاس علا مد ؛ؤسن يب طرلخضُت انهي راو هلا

 ْ انويعلجم» هراس رك لهنا ربعسمي 0

 رضوا تلضر كوب امارنخلر ا امج بوجولا ومالا فرص يون ل

 ىراتسإ ذل اواو عبي اكفالان يبا ىلا هو وصول !)اًضناوؤ سلا و
 / : 1عووطلا تاون سوا فيك شنال وت زجنمل يلم

 '( ]ممل 0 لاكبر لاق امم عر اهئ وتد عيطروم بعثت نع
 "| /رلارصد يك : .-هل لافلام انا ةيلكسل ارش م

 | قمعصد نزلا !نبا
 : د ا ناو حالو ارمنوهطلاذ١ يب 0 7 0 7 درطاز احا بوح 0 1

 / انآ هرحاد١ ا اريل از 2: يا ببيرلل يدوم اجلك. ' | | مهافلامود ود اال لدغ لحام قوس :اوررحاور لاقل 0
 , "نفر لشرب نانو ىلنو/ لذ زين يحو بحار عوصو أمل ؛(| | اسمملاو ازوصوإ هلال ا وهسلا قدووعملا ل اسستاسردل : لتجد اقدعارمب ابحر لان ارت مور نر ذاصسرتلع | اا ناكل رانا لد مزلت سيور ادرغنا ملل الوعد يللا

 '(| | توهولاربعب اوال اىل ال 0 لأ اقروا دج لد كرنلا
 (| ١ هلكلاوةالّمل العون ول ولمو ب اح عيوب اع ْ (| | 2: زهذزورصم داب باوم امن ربعولا نور طمو صو ويل

 مدومم نبا لوبصبب 1 6 ا | | ى (سكينزعح امها لافو ةيواططسل اعط : ْ أد هدانسا تجنب الالاف مدعيا هل يدلل 3 نزعت | ١” .|دلاصالا سبام صمرول ام !كورصمربعو اورزدللا مر ظ
1 

| 
 < ةاذص 2000 وسر ن اصنلاذ اهنعإ هكدا يد رج شباعوعطف ظ 1 مرطم باراعز ل ن1 باازلع الزلل ورش يازأت نم ب اعل لو ا ١١ | راس'اطرش "الك جاو زب ا عب اصا أ داصا منا ظ

 ١ :اهكل ازعور ان نه بازاعالل لدور اند الجنب هن الخ ١ مباضا ؛١| ١ ١ىللخلونبو هيف هرازبو همحبالش نيالا راضون لكوريلع



 ا لا مدع تح

 سيلك عشلؤ نعم“ هلق الع اراقمثر سنت ثيومع د اًهر نم تيطقرارلا
 نسعيلدرلا او اًزبطل اد اورو ومب عنم هيد ع تيلاقر نومك نبي ع
 قاما اعمر ةسرهاوب ا ت نتف ابل ىو جلب را لافي يشند دوعسس نو تتيح

 نمعب بام آل ةر 0
 ن

 00 دانظا!وضصنواف ورم ازيك برسل و: ولمولا . اوللح ْ
 الف دا نجا سبل. ل دسل تاط

 7 0 لح حرم ذاظلا نك عاج امور ازهقالاو نادنلالا تسحب شاف

 ”ورشملاورعشلا وبمجيلا,ىالاصت ليدخل ري اووئمورملا ||
 سلما مب لئلا نإ 00 ظ

 جاذلاز_ از اوال لذنل ا لعب ام ال اصب اىوئون نإروغب تردللرم 2
 ا يل تاس إد حساب يلا بارع جز يسيركو
 , تنم يت هاذا ربع

 ميس كني ارئاو افلا نيد ل اورمعو اوماعنيوسوا تالا هزع نع
 1 لا نوف 'ملولا 16 0

 َن ارسشلا

 0 0 نو ىسبكو

 ند ىع ث بطلاو دعس نبراثوكو ا ا
 ٠ د مسموم المسون يتق اللا ف
 يجمع زال رمت ينكر اًبزكراوطع اكرم
 0 زييكسالا اورش الا كبا 0

 ا 2 ا بد فوج اداطيح
 | اًسلاردعاناناوانوكذ كرا دالوا خال اوسلو يربح ا

 ناك ثوببإا دولخداوا ما قس باي بولا

 ناوهواطاحع كب خل 177 انثشن)ىورذعلا, لرب نوتيلا
 | اجلاوس زل 9 و وعطف ةرمرب 1 يك ا ظ
 ف رس و 5 بلالها كد كةرح نئليح لل ا ارو 2 ل 0 حابصقا مال تذل ثبراجم امرؤ ازكاهريطض بز فاق موسلا 3 دار ارتعيأد اقول رغب اصلا دم سر عر ظ

 ادع ران لطرد بثواني زجت ير رينج
 ١ 1 لقلت وَ دؤّيداشراوذ المار بازيلا! رص نموورماوالا فمش ام سس 2

 | عجرتملاكرصملا هالك نعول اعيد ين ةرربا جزع كان دم صلب امل |
 عسل حسم

 520 ل ااا مسا و ا
 تا حم عا

 1 1 لا 0-2
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 در يئمللرلا هازعرشف :لنغا رو بحسن عراب“ هلل ام اذا

 ذة ل : ب

 ا الو تدوم ورحل هك[ ةلاقرن منان نيم اوي كتوم 0 2
 1 ابوك 0 تار وح ذكالا نادل ىدجاف زع ظ
 3 1 نس اما 0 ا هدأ نمو وحو
 7 تالي 3 سوما ثترتتكو ةارملا ثنرطحاو فنك باتل

 هى تهل ينم هايف اع لان دقذا يفر ساعي نع أطع
 0 يارجل ' موه شن امي كلب المو ازلاضنفل نم

 1 منك طلال !نيرحاامز ٍ 1
 ودب 'ائول ابروع امأ الار علا نط نموا وج حا

0 

 كفانا

 .ثاشفالا اقفال الج دق اًشفال ]جوار عنش نب ارئل ارب اننى دككا
 0 كورت ارما ننزل ا

 ا 1 انا ١ قعد

 0 دهن لر

 كر 0

0 

 ل وزع هللا : 0 واوان قون هلا اقثدا 0

 هوو 0 :لوتلو تاولص
 7 نم اكو الأ نهتفولن هالصورب اداو مدس الم اكد ىلا ىا
 4 ىائصد وجو 0-2 اونمتاثو القاف داوملالاعلو
 هبلقب نه عوشحو درا اولا نايرالا نس مرزحاؤوَو ايمن ثيترظي ناب نبمان
 لاما ولوفغي نازي عاكركو الد هند الع مل ثاكدبحر اًودحو

 رج نر لوقو رطل اذ داصبملاو لجلال“ ءرد٠ن 1زلايح ال مدار هكذا رجعو
 اولصام رامول ودع اودخايتت ناز عملل العر ل ىئبلدر وكامل دجونالعاكك د اطمجتمل مذا ردع صولا . امر عولا يعم وحلا ن اذابلاىراتيلع دل
 مب اناب هللا رود كس ىداقنال ف الر عرب ]عاش ا 0

 كير ا'دارم كو قلنجلال يري مب قوثبو مارك مداموصوتاب لمت
 زطفاح مالكا حال د نم ليس هلل اشبال راد اوطعلا 'ندو روك
 | دوادحا الاقزللاو بت ماصلا نيد امه نع ق 0

 0 ااا ااا اللا ا تاما

0 
 ْ ُش 0000

 قا يعلاو ناًمالا وهو ره عزم لب اًاررويعة صو رثبلا) ددوزح



 هام 8 سبل والسما نسب نم وب درعا دوا د1 ؛ناركملا عبس اص اظو
 عارمبا يامنلا ركز مزه ريد ف دانللر رصلا

 هن عيب عب اج ددابمل العدس نبتت ت اول م رس
 يي وتل ارتح ا املا لاك مق اذهل
 ريكو ابني الا عمان نيللي وا هتف ينعم لن امك هدو رح دجوميالب را
 ردع ا فر ب اطملا رجرلا ظنمب تايرل نمد بازع مدد 2
 .نمإذ لكشف رد وجل اخد اشناوالرعرب زعاش نارهغهللا

 ول 000 الون :اورذكي ال ةداّصلا كانا هرعبررلبت اموارعت
 أ اة ءائع نع كح بحم اد دمحجل مزج شما # :
 عربلا ربع نير صوت رحل نيذلا لاق
 دل تضعي ميلاني: وبلا ثن ايجاو نو اول سم
 نئنول اد اكرال وطي ورشلاب تر © هي اال يد صراع اهفابجحي مل نمو ةمايل ظ مور ب ازعل ما جيو هنع اوان زاهر ورخضو هر ياروع ل ظ
 ناكر 0 "درو مل ظ
 نوراثود ار كن أكو بازعلا نم اال ْ

 1 و ليصرر وسرو هلا يذل يزيا يصل زلخ ان يلد
 ىذا

 سو بعيش يضل لوس ريب تفاح[ ذ يالا ]
 ”ارشاو زال روجوعشاا ار احشار الؤه عموراد يجو« ” ريغ رجا طف ظ

 1 ب ساد وش لم 5 دبر ل طمائازع
 ا ماراع و يلن هد' يدع الا نب يروم |
 ظ كلذ نيوللابو جئاطمالاب يدر دذع ا هللا يد ئوونلالاه ساو سم |
 (ه ربح لتعب راووصوماردابم نوكي اًعودرم قس اوثوانوم يور نا يييطلا |

 هللا عايض زل ضر د ىبوساودو و زحف صارو لب اًيوصنم يور ناد
 بيتل ابر لي دوروججلا و خماقسالانع راو سل )بص ير شن الاكلا
 1 0 اًوبحل هزو كيييسو كا لق ساف
 ُّض 2 وارلا اهيجو رك اوسا كلصريوس ن او زمرحل نع

 1 م 00 0
 ضو ملادارملاو مرح مرج

 دارل سل هل اهلا قشور صوير او 3 ناكراشلا يرسل
 | ماين .تطبوا ورم يزل ميالا فاركعل ”نابمش) هب انعافب

 م ةزافلاو م1 رد( اور نال ف الطال' رم ةرركلا ازوجراخا م

 سرترلا جرأب 0 بلك ار ووسلو ررزنتكاش دم
 هداعدىئرل و دوم لور يبس دوما ديضياةصل دادس ٠ ظ

 ارم درس

 ل

00 20 4 
0 00 



 0 ا
 0 ملاطبكب درو صمم املارشولارلارسسو اجلا مم دان ردلو يورغملا

 للعود رشنل انرما هفزعلان لاك فور عبلارنظلا'ريابرحا وف ارخلا
 وادا سطايعز الن هجوما ميد ث رج رجوأت امك يرتد

 0 بل عابس مدي اع لبا اي رششم ائسشلا نم |
 مليا امادرعتدما روررح بلصنو رد اسم ار كسإ ب اولعل اردرب و
 مس : ا ازا برطعلاو

 8-2 نو حارع 5 هور ضن ياعمو نسلم
 مامينعلاون هللا در زد اع
 استوت هروب رمل للحرم اة ةكثالا دان لكلاب يح

 2 هناي نارها باب اجور وما بالا ةةرالاو
 وربنا لاببع تو دوس دزوجيزلم#اع ورسم ا امد ١ كلا
 ْ دش رمل سال وشمل يعامل قا ددعرو ام هي

 ”زاوج يو علان لذا عر جناشلالاقف هان
 لت نار روجوالد الامور اخذ, يا ذ دونت تاي دوم يك

 لحسمافاز وجي دالي راك وامحر واد وقدر لس مرحلاو ظ
 م مشعيف اه هللامئطب ؛ ةرد درع! نع دوست يل
 ىلا رعتجوواثلاب هياورلا هزه عت و كال انبانازاو تان ن عكس

 200 مهلات وخل نوككذا نوجد س اف تعسر ره ارعاومخ

 ناساف ناقل ا م

 '. لجلال دلو بطملاو ةراذلا ريشاو و موكل عمم مدبب

 وب هيرنلا مم ا ءاناودبماشت ب رحل ا ورحاو يعمم ا ايه دوس تارطو مثمر داوس دب يقين بارطلاوووطعلا بطلا |
 باريس مل اهلا بحاضإ إذ مش الا وهز ربلا بارو بارالعالاو

 مج يرو يزالون هجر اللا هيلع جون نم ايوا سلا

 ١ م ناحمالسلاو :ةالصلا باع حود نعول لسا ئه بيش ننلاقو
 رييق هاش دا يجاطوقتومزم اد د خضو عاريا
 م اوعورلطت منع اح دربغنازر ويعبدو ولد بلكلارابحالاه رهو

 “أ لدكميرمالل اصيار وعمل ارسعلسلز اوك موحرت ل وذ :مرطعو هميدا طلال
 | ىلا د هيقديشيهلالاذاونعياغت هلذاىور سابع نب نع محب هلا

 ظ د مال :قلوهورلس |
 لاح



 0 سوم 0 ْ

 نيس ىف هاماورطعل اربع هليل ىارطعلا هليل والمتل |
 ا ا بر ب

 0 اربع رع نا سم لا طيارع ىور ١ ا

 10 0س ْ

 "فاما نعودكرا ناهد وسرد ورح :حراصبت عرقي يال |
 ءلرتوك نم عملا يصر دفوودرنلا وتلا مودا
 و ل معن ببرج نب ع هيب | هاقرورب ربوع ومولا مرا ءيصو ىمدرح
 جذلولصن أو هقرطور خم ثلاث را كسعلاورصاثابا
 كارتشالا» يووم و لاي ايد ةرامقلا طايح

 :يدقلا ةنسار يرحم اهدار عر ةنساو أ الاهل ىع
 ىح عبارشلا هيله نفتلاو 0 ا ”رانحالا"

 1 ورسعُوُي ورليلربدلا يي لبن” اع
 ورا نر ضلع شل 0

 ن انا برر سؤ بزعاونا الئاج لالا صحو ارا ةرافطلا لع 1
 2 :!ئئ ولع أ دل لب ا + حسبدو نث انها ل صنعا

 1 ' بذوانلل ييزلا وو )شح نمسح نيس ال عربرنسملا و هرم
 -عفاشلالا لذ ضل فوه دلارخا ةرالج عطخةارلا ناتخو جلا
ان نا نمد امالووسحلا جانب نود ثبجاو وصنو

 1 كاسم ار ةرطنل ايو

 1 منسم هلم ا/رلزملا بطلا وهنو ب رللاو بولاؤلا عيجئزلا

 رونا ل عر صل ن اذد ارسال نم و عسوا وعدو انملاؤيلافالل اعلازلحول 8
 بولاشملاو جبلي لاركةور مليك ندا الالة رصدالو ١

 كاسب واط الول
 قنواوه يا سا جب د وم نكأ <

 5 لا !دنائم] حشر طفلا لتأو مل هومع مع متو |
 تب 'لاقدبت 5 تاي يسولأ تال ا.ضلغلا نم ءبصإل ومارس الب امل عودا ارد ام

 رجوبالب اقل عن الو اًنعارجا زن هللا اكو ارحل 0
 مول اعمشو ذر اًميطلا زامل از كب بجو ةَوشسلاءاملا لوصو 00ج
 لجاحلاو اه اوملسسا 2 اولذ ئلح حل اوني 00

 لذ

 ةري اؤلا عيبصالاو تتطور دوصنلا ل صحب

 اذن ي 10 ا 010
 دراهال ذا راخم رووا وهو دست خلط صح رشم ةدسلاو انتو هلام

 نيس سل يس ية بسس

 ليو رشلا فون عباس أَع رجع درا نم ةوعولا وهبت دز 1

 هيج حم دسك روم مم #0 نع جاد

 ير يكن او --:> 2 كك
 تسلا ري يل دي ير م تتيح حيي يب يع بح لج

 ه0 لع اا ا ل ا ل يار ل

 2 د ع ياا
 ا

 نع 27-7



 ظ 3 51111 ٠

 ا ب تره 0ك 0 مرحب ريع

 ردو ف ١ رنئلكل لبلاك قرعلاب ءناجت 1 جناجلاهنركلأ جرا نسيت لاما

 0 ذك الرمل در هردرع د ١خوعو 0

 ا اكبا 0
 خيا 0 ذاع اف اهلك عل اج ل

 ْ )يصوم اكول وفود لا يايا 10
 دوور انوه روف وم خل عجارز 5 مك 0 لمزكل |
 ظ 00 :نئوصو او 0 و 1

 ظ 1 00
 0 5 دري فا امرا سوه |

 0 1! وس نم 011 : شوز قس ابدل ةدزحلاو |

 ْ 0 درب الانب لافر وع سا لأول وطلاعوشتمملا | ذر اثدارلا د ةنكاس هرم هراعتامدب "الام هةنالاو تر يعل ةرحاو ١
 | معلا السلا "ريشال الكا صايسر كو بب دور اهؤ دان د ١
 دب اغوعن هذ نادت ف دزه و حو حراج هزل ايل الكلم رملبا نم
 000 » ١ امن عيلاعت ءالل مكي |

 ْ ] باوشنا وحيا جان قيل ف 3 مو.حلالكوتسبا باؤرلاىمرسع
 | |لعون 0 يوارحلاو
 : | |رنغياعل 0 لعالم را لكلا ذكري لولا"
 ١١١ مكي را يانور الشاب وحش ' | (امنايو نيا لانوالثال مول از وهي دومؤكو ثدي ومها
١ 

0 

0 
- «* . 

 جينسس

 نبأ خ5 هو

 با
 ضان امهر رحملاو امعق درس

 1 02 را جس ناتو ناوططب نمط وطدت ظ ما ب اا قسيت زه لاو ندد الم وح أنبا ميس
 >| |[مل دا اهرغغورملعل وصب ناس ابالغ رعب اناكوهور وظعلا بلاك سخلاب

 اعد عرب قروع عبس كلوز محدن ليقورباص ةوااط عبس عبس ودع اع هللا يصر بوداشلامملكرس او نفط خم قمل
 0 لسوف كب طم لك ماع ملل دوب يعصر

 54 ادام ةراساو او ص ا ا جنك ل

 © ان جلا هذا( با اعل ند ردع ند نع ه ند دمح ف اظولا ولا |

2 

 0: ل ره دو 00 2:4 ده هوس يجسد



 اجكو ا ا البا كاع
 ضل !لضن نوفدلابل ا اهعابجلاو مةالصلار ولم خا هز نمل >مشراهرمع ناب ردو ثدالاو حواهربع اسرع ةدلولا؛ ةوعرلا
 ركز نعد هريصفتمل الشجر ل دن اذ ةكئاكر ملل وح ناب هللارخا داوسط | علا يمتنن دوصرم ف نر از ب يلزهبرملا د دايعو
 ال نيمرسم عسب وت نكلو تمن امال الاصح مضيان نه 7 0
 ىنوال أ موصل ا رنعدربضلاو هلل العال وند او دقلا ىل ارجل م او ظ هررقاعُد 401 انضْساَص 00 ,رما ب ءللارم الى ال اكاناها هل
 زكباور يي اربطلا دازواهيع ووو ارانب او بصل ةاحمدن احمر
 نانسنبررعسم كو 0 دجولاا روهزماشجبا حا س 4 ورز ويمصوعوىا نادس نيديعس ,كلعزبفعر ”رازبلا 6 ياا ل قيش دعوا هانم باطلا ثوم نع ةرمزنرشك نع 03 وارهرلا و ! نه ناس نب تبر حيرم رسم فر ازدلا 0 امدو ريل اوم الهجرمن نا رسب يتاح مالسال ازا يينح زق يقح:رما لعد مار

 نورولوحارشساور رضلاالمِجلوَص ىرلا باس ارم حول لون ال نك( ذو لل مخ و ورازخجوه يذل 9 كمالسماو وال 001 00 ئ
 'تاومساو ترصاططلئملاذ اذ وامد اداري شين مهلا رو لكتلا اع ا ابرد بلاغوهو ةركر هر ارح 01001100

 هل زد تلطلا ايوة مال وسر اطل اتظ نورغك دأ بببطلا حب لال ارش اًضمافح د ا 3 : 0 اناركلا يوضللا حو ىحول اور ططينلا تال
 يرطب زريثسلا ياؤبلاور داون 3 ييردوخلا مكمل عماش

 10 داصلا ن 1 00 ىلد اواو بلع كوم

9 
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 قطر اس إلا اي ١ ا اتسم 1
 ماج ارا نس اثعحجرا بوبأ يبإ كيبرحن مينركصو ةيومرتلاد ( '

 هي همس 0

 يح ا ا

 اح دوور سل وعسل المل حم دع كاسات حك ديزم ده مسحا بيك حت يو ةييع شل ميا عمل < صمم 422 ل هس ست نس هج ع حيي ل 320:7

 2 م 4 يع هد

 هي

 0 0 او

 21 ا

 011110 يا يعامل مما ع١ :١<بااآا744اا#ا##

 م 0

2 

 تتح

-3 

 يه ا



 ريم

 هت يا ل 0 2+ مح عع يم بي رح

 اكسال ]يشب امرنا ”لبئاموا زهق دار اناره اظلا نمل ننس نمر
 ل رَصلا الما ذاروملان دلل حاشا زمول يلا لحل دابا

 امئاف ىوت اذا ةرهُسلا كر !جربتعتلا 5 0 مثار يصاخش ثم

 ال هلك فس ابعد عبط را وطب اسزاولطلا للا 1 لم و ايبلقلانمىوتب
 يبرد راوهدلرل ذو ناو عصرا انالكيش 2 270 0 ارم ثمل لأ
 1 عمايل سلا وتل نزلا اطيارخا رعب وروي يغو
 رخو هلل العا انهن اىة صنم جاو سرا ا ثيم سوح

 1 00 أ
 هللا زك كلعسسلا اورغكى زل االراك يوكل ان اموت اهيلعةالصلل |
 ما هرمكونو ةريزعت رثرزيعألا مامااظشن رم اًمالعإخدو ايلئلاه |
 فنكازنمرس انا سنك ه 20001 أهلا ان ردلعاميب مدد نتا ا

 لن يص لحن ذا عج عبو 0
 ةيئلاورومش ملال ميدو م 0
 ٠0 - ا

 4اهننا )يب لونمملا اديهشو منا نشنم يش 2 تاع يارب
 هبدلاو ةرحالاز امنرل ام خدمت لات ها «”العالر انكالاتكخ
 زاانعطلاب تبمل ١ م للا ار وش نيبو بس هلل الببسي
 ِ وهيل ادا اخ 0
 - 5 اسم ريال او
 ظ لوم اع ند بعد 6 ند ركل ر جت هل

 ارما 'ىادتنا
 د ا لن
 العا كاسم اراد و عوطت موضل مج موي ماصإم
 تعدو (ةيِلعِرصو اهرضحي ا: وسو اًمسج اول اولوءاصدرم داعو
 رتبسب نع عد درا نما صلخى ايناعت ٠ ارو خابت
 تاعن دار رمشبميل اناث ردع امنهثن اهب |

 5 ينانبالئعيزح دال بشل ةطاخإلا ورعد ال يشيل الوسم
 ترا ل هزط مح ثلا نم نمر ك ع رصاو ضغن هللا خالطا
 علا ةعاسلالع هردعمتب نادم ةايس اركال هل زنا عملار هن اون دورعم
 9 دسم دلمون لعب ١ ينال اريردششلاو :نكلايوزش داهم اكلك
 سكت امو , 00 207 يشري ركذ نم احر الام
 ةقوفت حلا رن الب ادحلو زل لا عم اهيشرشلا ردا تار رلاانل )محوسب وم

_ 

| 



 ىو رامي هريذجث بكتب تبقاع زر الا" لبوه ام اذان ذاونيماعلائبب "1
 تّوال'ثالِز واب اب نم نامرلا رعبل نام ملح ةيدوع نمر رسمت || .تا

 00 ورنا د مح اهينعم اوسل خماس صد ىف اي الز خسسو 1
 داظو رس !لابخر ديحالاحر تشيمل لاق ةؤيرب يه راسم
 دهر 000 ىجركرلاكما دن نارصملاعبتص
 7 ب ظز ١ ا 0 داهماو لب اهلستسالاو

 يىعب ءانلاب تلا را ائوكى هابيل, يلح

 م 0 وحر : 2-2-2 0

 4 بيوم و اب ل لاك ظ
 هثاحلا 7” 0

 30 اعو : ا

 شاب 0 هع 0 ناز
 جلب
 اوفزيعه ةياعرؤطم نيش نا ترا سا و ولج بتل

 ب هلئاود رسل لازث لاو دول مىصقب / ممل |نغن مرسل م :
 هدرا هإ وف ادلع ارا طرخاو ناو 6-00 تن يه 4 ظ

 ١ ها ذاربجنر) ام فوصنلا هتلاواانلاب هن وح لانو ايل
 دخل الرعي لج ولج وزدنا يمجاووح انما دعت 0 4

 ضارتعاورعواموئلخ اذ ارنحرممز شين !ىىا 1801و 2

 ظ 2 ا ا ال ٠ ظ
 هدمعل 7 رئالخرم ولا دهرومار 2 تيل وص خوي املا عببصرظاظو 1

 لاهل ير ةردرخاب نع بشل يلناوركسو مدل لكودو غرب ودودلا :
 ريشا وبل اوؤ اعملو يامال "هدرواناعنلانيشيراشلدبتودالع |

 هولي دلااطباوذعو اورو ”ىونربع
 ل 1 درشلاولكلاىا علما ْملَق ٌدد امعلا نمسح
 عاطل نع اوجلا لمداوملقلا ٌةوسفل ايس ارنرلا قة بوشملاووطعملا

 فاتتعاللواةالَصلأ اظتنالرجا ملا قدومتلا, وطول جاع 08 نع مدلاو ]

 لاروامولو ثيل يصا شصار ملل اضل نا كو عالما

 ا ارقلانمإض ااهان اوله ريدة رئلا ىو سلا مراطملاو
 00 متاح وسملاو ىداثلا تان بلث
 دين امللواربل ياوسملا املا يشن ع كح زن ياله حنم
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 وون مو دوال ايل اذ يعوشملا|عل اداوم او جب )م احل امل اعلا حو ىلارطنلاو
 0 يباع هللا ص ودخل نحر ذ ]بمكلايلارلقنلا نود دل و فارجو لإ ظشلاو ا
 ) , ميطمز ارلأولر 1 يا ببرلاو نب نامل ريفكددع .

 0 لا نص هينا مر ا وج ظ )شيد ::ةيلاسنج هال ازعاكو -/ لجدول نينا تيس
 | سانللاول ظلي اكرلا ناذوسركد دامو تحت جومانا زامل اني عامبر راب

 07 1 تبا لة تصب الا وره فلا وعر رس دره
 ظ ١ 2 9 عى هرلل ين شيمصسو مم ب

 ْ هيبتا اًبحالا 3 ن 0 نخالارا رلاودلناملا نعف 0 07 تاهيل صيو مبلل صولات حورافسالا لكنت 0 ظ

 | | تيردرلاو خاشلايجوم جدك نينا ؤيرطلال هال سلفسنيولارحلل لاق أسس
 ٠ متجر رعب با ايرشناو رعد كطالب اهب هربشجلا مساق !نيكر اهلج يا ع خاقلا قرط امج ثيبلارمللا
 م 10 يم عدو سوو
 اسف بار اهلو مقرا نب ريز نعرف كمل دم حو هلا رك عملا لكلا
 كي داريلا ههزع ناو احصم 1 010 ا

 | كفا دل لضيكريلا رتل رار ادؤ د وقعلا ابح
 ْ ياحلو 0 انو 7

 1| ]|| :نسانالواشمال نمورتشب الق وزعمو بججومالب قو اًرصوحمب زبارملا
 005 اضم دعم اورو ثباث نبربز نك مز 0 7

 ١١ نيم هنعلاوذابطلاو بزكاء وطصولا 28 زيوت اصلا كح وس> |
 ا السلا لاذ لب ذطملا نيققلاد اهرمغ واما ملح لا را ةومثمرولاو |
 0 ملام عب 220

 | كير راسل ناف ملا عامتسالا نع ذالاو هز اصل اراقنلا نعزيعلا ١ ١ ظ 2 :لانعن اسللا ظفك) هلل د 2 .
 عسسل نر اوهلل عج نك اذكو مب افلا رحا وهو ثلا
 11| وباساوز اذ تععطللص امو موتك دنس و بيكا موصل ماعم ورع
 سنها وائفضلا بانك 0 ااونأ ىدو ولان ' (ىراط !حاسفمو

 ا ٠> مندوب نع راح هدواهإ عدوادىارر ن املس نبا
 ظ هك اذوعمل جات بريل و ه درو ا ذكه نا نغن اًباج
 . | طفاش اة بر اكتاضبا لكذانسال اور ذاهب اك يف انبلا سامع !وبالاقو



 ناين هزت ضيم جلدي ةيفاومارعو "قارعلا

 كم م/ث ركع يلا ريبسمس نب عونمومل خو يزول نيلاقو

 اثمجيلاعل مالا ىدر ىبسبا
 [فعضلاو ئعالالافرقر ةسبلعع ندوب عسل هنو ال نإ دوش ١
 0 اباحو' 0 دابا ننعم ربو ىبعضصب وبول

 02 كلا رخصرل درواروش تييضيبرملا

 200 ٍِ ذا ةوع>وهل ب [ينلسل كءاوع جوس |
 و رصنزحارووبم اج حاملا ةوع دور هلاولوئفلاب لانس ةشنب ظ
 ايلطال' اص اذا ملكا لك, العال: :ءانلا ةوعدورل هاما عجب ي /
 ىلرصنرلا ةوعدوردطوم ا هوزظىمدوعب يجب اح نعل |
 مكي موا ج0 سم ئئحب ملدا اهدي صخترل أضرم |
 تبطل ْآ ببشلا ضاق بسنلا تر هانا نكي تام ا
 0 هيبعل ىدح درس لوف باونعم عب درالا نب ارل اى

 اك ورصتنب نلبس مول 0 0 ا ى
 رحاب كسلا درالا رالؤه اما اس 5

 خس وكرم رهو طا ارب انشيحلب اجالاببس وكس زلطلتاكا ٠
 32 يمامطن محال حالا ةوُعَدْرُب ار ياا ودل ا وص

 سابك ون نع فت هوكيو» ايرلاد ع

 هاورو حصضرس امام ور عصب ”ىبصزل !لاؤوهعلاربز هدام عيملاعث هان مدح ظ
 هوز عن اهف احرصم ل "قعسببلاو دزوارؤب ركدرط نمد حاتملا اضبا منع

 أرملا

 زن ىلار ظل ادار لوا امناجالا عمن ئيلصالا يا نيرل اولابملا
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 نىماعن امل خصل عدل رعي تكسب كم سا 70
 0 يحي ال ينور خ مال دز عاف راع مشا ةئينَسل لرحرلا
 ١ | افرع ماكزموه امناواني دو انش لمطما هردع نما بكنملا نيل بتول الوق ذا
 307 رك وطال اعد[ ضنا يشن اهل كقول لع دام لطب
 ١ 0 لوحد رن عر كساس نم لما جب رص ماع نزلت يعسلا مامالا
 رطجال هكر مذ را انو ذ سس [دردل سنا لظي و ؤصل هع لحاد
 . وسلا ول هجروماملا تا ؤلارسل هم اقوال ابطال دكار كر دارت اعادكل ذوب
 | 0 . ا فراش هللا عجل بع نع اهل ةمدالُصا اود
 ١ ديذينالطفلا ئد لاوو ولا ىبل نابودوبةرارع ميصن 0 هذرو

 احموتكاد جب نابلارلا ا ا
 اًععزن در انك ةعماذول : وكلت 22 ايجار البلا اتيونكدبدإ رطل مدي فوسب الوّلا ترام لو طوشيوموب يلع

 هلوهؤ ا #ئباطلاود الاد بيزاجةداث ارب دوصتتم ل يشطتلا
 | دورس حدى وزر ار( : وز حااجم اريح رو صرنا نيحرل انا ذعد
 0 ايان لضرشلا ل ترتب ريلعمللا

 تسلا ةدايؤل هدزواوسكنم درا ككاو هول ارقد :

 1 نقلا 0ع عن ةدامت ع ترابا حالو الب ند :ائىئولك

3( 

 0 ا



 عذالإلإ عجرب رايح وول وزد ار دز لدعم لر وج اق قو هه صالات ناذ
 ه أدعتمتا )ص سودحا زق نا ىسانللوس نيل اون سائلا مد
 هير لا هللا: يكاطوئشتلاى زرشاودريغلوازسشنل علا
 اوسع د لل .ابهنلا دتتقالا والمال نسل وسوف ةرصاقلا بلغنا

 مرمر ال الإبر لذ قالهم طق نمر هل لمد ركل رو رسما
 0م لور يمتد الي هربرهو إ نعد تنامرلا
 يملا 0 دفركذ هب 2 رشم درو كوريل ٍلَممللا
 3 رونا سبكل وح دوم ورك أ صرحا الون اكيشلا

 ظ 0 لامة ارعل اد اح اكورد ملا طل اباكعم
2100 
 لانا اع زلكارشالا عب لع رسل مسمن فيل مطفت داربال ءازكايشالا
 ئشاملوقش ل ربعي زر الك رخاوروص مب رك ايرطا نودر حاولو ل حن ود
 | ؤؤم ثوكسلابر ريدر قينح مالف املا جادخإل ثمحملا ثوكتملا نما دمادا
 ١ داعدلافد فاو انك فا ا نلفلابنو 00 - اسما وعم
 :رذعلا لا كطر راما شبك !نح- بوسيل هك م

2 

 ناي نوف اشلأ لول ب ءاكعر سدوم عوار هعس 0 ارمعزبا
 / فو أك ئاسسلا 1 ذر ارق فو مي اسنمل اًنحركرإ ع

 1 ما بيفابن ع و عس |! جرحاجؤلا ذي "ياحب رانك

 واف السما اهبيلع ةراَسؤلتح ا التل 2 00
 نا نع هاصلب دام برح يلع رجلا! يضد ناكاإعاه بلابل الامن هللا

 رلااضبادتغه اورو صاعلا ن
 0 وعر ار6 ائاع ا
 هامحوملالاعالا'م 0 وؤةرحالا | جلد وزان ثاقوالا ابو كتاعاملام
 اطوال فوات ويد اجيرعكحإترب الا ةٌدامّجلل

 22 الب رلاث كا كالو 2 7 0
 عميارططلا) 527 رص دز اعسمالسالا 3 ىاارابع ا

 تمم باوحورلال اميل ةراشا اذه بطلا اكالزحا اددزوهظ
 مدار ىف لجع يسحو رز اوننل اق اللخا [خارلوت اوكوورك) زال يارا
 , ةراج كلا لعاط اطرح عب نازل انقل نحو 7
 6 الخيل! !بصتع رطل 3و سمان ذاغاطب 7 الاكلات

 , | يامون : ؛اسشاماسف اف هثزجو ا كلاعب إم مكارش را بتمص وركول رش

٠ 

 غذا 1 >1 1 1071

 د 0 :اطشلاوتف : ويلا ولان جاع جاوا عرس راوسذ اندرو
 ؤ تهت ل صحم امن انهبحامل هنا بسد اهلسرد لاوط لل انيس



 رخام يا سلاح ص

000078 

 |[ هل انابرذ زي اوما ًزيصوطسلل !نج نوار نلا وح ديَضلاكةلاكلكأ ْ
 لالطاو هوو الاورج ايبا ١ اعد طمني زكا دارو ارمحوب دار 1 1

 / ولدو هراؤجيوم هوان داوذ برق ةوبفحرت اهساود شرعا كاع هلع + رإؤاعن هللا ظ ظ

 ريخر ابحا هر ميو ارش ءاجاذلر انل العدو وكوب الامن اًضلازجر د |
 ا فاك و ا

 ىداشلاوجعد اولاوب 00 ووطن اوةالّصْلااو 0 دا 5 55

ْ 

 2 وعفا ثنا رمل عومسلاخ از اذان ماى ا

 اقلإليعامساذ ارو اليوم بجتسملا نب بخس نعالب 0
 ناعم وب اواو ورع ورع :وع ماونحال انك ْ

 موطفاورمتس 5
 دورلعؤرخالاو رغد مقاعنم مؤ دازو دنس ورمل ا
 0 0 510 دلك

 رد زو نم لال ع اور اهتسيعل ويشد
 تاق 7 ل معو لع طع لانك ضريو» - 00 ١

 رق 0 9 2 داب هو ا كركلل ْ ١
 رك يلو ظادلار طن ذا اقول اواو ايست ااه و: اليلرود دامب الع |

 هزه نرعب_لئلان ايَروالا ؤئفص هراوو يلعب ار اغا نمعرأ
 5 الجن اكاذاخ ]ذل ارام اره جول برشيور وللا دسم ه5 .و :رايشالا

 0 2 افاد نكرر يوان ريمواودعرلا اطلت زنا
 كلا نطلضودن اما ذاوؤنم 0 0 مالوش 3ك رتل 3
 ظ 5-0 ود بلاقل العن اكأ ذاورل احورل الاحظ عر 16 ننسص اع
 رعؤسي نأ بلثل ان اهؤص ننلا نع يور كاعد دراونالارون
 ترد ولا ىد ايئودب بطون ىزلا ةاىجلا ءامنم د شرشدو مجحولا١
 همر وجو رشف با قينداوراونالا هع نبرؤم لا ذوبعالدبذ

 ههوزع هررص»هافوشن مدر و دبعلا نع هل ايمرب بلقلاو 13 ظ
 هد كلذ نع نصرت الة دلو جيرتاةزماكل الور اهو رك 1

 5 الاواططنجو صملانغ اوه وطن ونص فض صئطان
 0س تان اذاوجد ىلا

 1 وزعل اودلس اولا تحن اماوثوشعم هر وصو وبل > ظ
 يال ادا در هللا حز أدل: هلق كلود ارك رست ماظخلا 0
 تاعاكتر 3 لاو سكب ةيمئاشلا كذاب امان نطلب ا



 تيولف ف طرب ب قرشم وصور ونلإب 0 ارؤنوهو

 دولار ودار صلح اينرلا تحو د اومشلا :لطو ب هزلا ندر نمت بطلا
 عوز ملوق اباد تبملا ءاضاو اوان كرها جئنا [عنللكو مطور اناك
 معلا رص اذ هنصنميوفاعث هل ارآل يطل قطن اذ اهل بايام ايفل

 ءاسشتلا ءجوؤم دارب ١اميلاعت ههللاأل ادد عود دس اعلا يدب اذييذلا
 ثايمذسلا وايل ادا ردك سهل وة لفعل ماسبلاو طفت عج

 رع نالثملع ةرخ رخال فو شودل وُذاّماو اهلوالا بولكذعر اكولاوؤحا و
 ءامد عيذت وبعمل اذرص ا ييدر ؤرضن لع واه وشطح دي اكرالعوانرون مل
 دم 2 اراذاك ةوالخوةوالطوراقدو

 كرنال ةرهرلاو ةلبغ لال مرت أ يمل اورونمل دك( مرلاعالرسبلف اييندلا
 اةعيفدد طين شرع 8 زب ئعنلسبل ةليبع بصنر نعول اودعول او ةدح ا
 هل تالؤميلاك (قوجسلاث دم, ا :راركد نضرعا ذ ذاف ئثبل اذهااخاو

 انهو هوك[ ذ طرعااورسنن بيطورشدرع اع هولم اعذ

 هربعو نمرو فوحال ولو د الوم 3 صرح اون ربع بأم اشف

 ع زيحوامش ولا 33 هالولل هت حا هز عامدرعو
 ليلك ماشلا بدرع نب نع يزمزطلا إش نيو ئسيالدب انهشو هيدي
 ساكعنب سشيبر تؤم 2 0ك

0 

 امن ثلا ردم خس او رشم لير ءادشج بوث نتذكر 2
 ورع يشم ا 0 نفر اطلالة دوش بوثب هل بلل

 0 لاقوذب انالاو للاب يلا عصا 0 تناول لوب "ايان
 دباب اورطجوي ب مكن اهاطل اؤمرشل هل نمر 0

 هللا نينوي ل يقاس وللا منالملاوهواب ادد ثوكي لك زعو
 الكف بوتلاو لبثولا د 2 سيدال ةلاقو :نيباوننل كدب

 هرم عسلفو هن اسم هتلارم شتم اقرهمؤل رول ايلا وع بيرل وعقود
 روج عام ادد نع كبل نلف سالك يطست كلور تيشل اوك الذ 0 57 ازعل لاقؤور اهنذأث لإ وح هرافشتساىزلا !ييتزكمعل ادلع

 ااه ووطنلا دب وسيوف مويا اوال اووَوش ع ب
 بنرل اهلادوجب الدثا لوح بوي اف تبالي نخل نيطابشلا

 امداعولوالن ظكوتلابز داني ار او بنلب شالا تالطشارب ١ يم رف كنت
 م خيوتلااوحو تسل ارمسكمل دارل وسلا دج يذلاز ذو

 ا اوعا'ارف اكل اف دمي مول يزموملاربما دع درع ملي لا اذكو بص
 رعس نيناونلا وه الوفود ممر ل0 ونا و صضورمس
 0 سبي يي الاسم : ا ل حمل

0 

 ى
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 : : ملزوم عضل يمزلالات
 يامل صب ىارب ذدوماس) مادالاو رااح سامو نيودر فل الكادريل نمترلا ثيل. 5 ملهيامل هللا .:نيطتم لاو ملا جرحا مادال اريسسوهو محلا ما ذالارمح
 5 7 ءامنوم اعل قيمتطلا نكسمو بنل وب انككشم مدنريعبجو م مابجحواثاك
 ' ل كحوربمرراوبس ددرعد ْ اقلردرلب نعم, عص لس نب ملزيدمر و امنادنو يكويتس (يغ سع

 ْ 7 ا
 2 هلا دالي بحال يحال حتا نم .با يدا +
 ظ ابسطعصا١ امي اباوفوذلز زم لن ارثغ عر اريك اهلي دوا ثنا
 دريل شرح صب اضخم كمل ةةر طال - ما نك

 ظ دنا ضفالا همن هراحوأربحاسل ارجل اكلك در ابل صرخ دتل ا رذع ١
 0 ا داو امعحم 0 فارم مدا وفاعت هللا
 مملح زم 2 نم مرا اه يش ثلا اوك دع عبدو اره الاظ امحا |
 و ولنا ةريوسب ضن اكرشب ن اكنادادنل ل لح اذ كاكئاقملا
 ظ | تار باو دس مره بنب نامدرسبب )مطل اوك وللا |

 ا كرا العم وك دواخل : هرك دلع كناعاهللت كركذ اذا بحاص ب |ئصألا مح _ م دهذلا هرقاوا_رظرش بعل انو بدوطو سحر لائاصا عل ندور“
 + ثان دو/ةللاركرت ناب كرك يارب ررشلاب كرد وولالل نا بسس دنبس اذار كانهم
 مات وياوتلااوب ابدلاب“ ١ نبا كنرضكو ردوا دنقارك امن اسلب كل وع
 ولكل يرسبلاوهوال رم“ نع اوبحالا
 ع أ ىزبالا نم هيو اس شكلا ) بضع ونوانإ,وهمجلاكذا زينح اري هدوم دل نل نيو قبلا وبالف امن !ليسلاَد داير باطد | كاما زب كمن و نال فما ناسسحن انرقدلا مث 0 ديصمالارخ

 بصعوا ارحاووبس دطقلا دارملا خس نع ئرنخ كرربلاواذون
 اللخلاةرحاو . طر تاخر زوما هواش لد: لعامل نسعبس
 دورد ذادوصفموبغيرص هرم يملا نايرعشلاذ تسلل اه ئصلا دورب

 0012 نمالا نوكتال# 0 77 نيا درعت 5 ادار اشاا وهنا .. |رضاطلا سستم لع يبلا لل !نااكصن هد معجم تمرر ع سل 4

 : ني د دلاؤيسزلا ةرقاو 4 تكا افو برهان ويوع لل برع د اهنا ل اهل هللا يمر للم كياصلا ث  دانعنرعسنتالا ىف 2 ويل اق ماما ادع .ه كراك مار رطنالاو لايك دايبا ملف اوضورل فويل وراق اوض وني نوئفك لش 0 2 ل 0-0 و اكنيدود "لحلب يس ا اناتبارعلا نب رعاّصن نيروث نم نون ذكلاريخلا
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 ا م معتم فج م ب ل جسم ا مس سم سس صحم

 / ف هدوه بنو )نب ممل دامس
 ى.6., 7

7-0 

 !اهن 0
 ع نعرردومل طلال بوءاطجف) ازلام اور يرونتا دمدوكبوهتجم تتلق
 ا زاير نبه هوو ايرئلا لاند حولاذوعتم
 'ايدر الو ويسار ىلل علجبر اللا نيب ازك 5مانايدتج
 عاب 0 وزئتنلا ار داوو جنا دوم زج اهتالدت اسنلا عاطل اج
 نإ نصيملاهين اج 2 دوكرفاطر غانا عب قارسالانلحاشملا نو نت عنالا
 ركل اليس يدا راذا صرخ جوزف هنا يونرلارمالا ضاوي نايل
 اجار بغار ةواواغشوم ارياف بولسالا نم تم اجلا ذ ديما
 : انت بسلا 2 هن اعز ع للاي نما سيرت كتل

 الالام اطول ةلعو ريوس [نصطش نيعطحوأل اذا ةلعزاراطت وجا 27
 0 كسل اك ىر دا ماك ءاهرلا ياا )
 تضل ذولا ركب بل ال جحش اما 1 3 0 ظ
 كاففو ان اي يد ءامشسلا لل جرعُ هز عاب ٍِ 0 1

 ,ءامتودر امو:
 ماو ل 8

 نلوم يفرق اهب ريبعدب هت فاوسألا عاقلاش
 تشيبز هورضو كوم ادار رخل اكد ل نيرطظلا هجرية

 هي ل ا نب امذ اخلاو دفا اكان يوب دوزفاعشب
 تري اوعب واصل 00 00 1 ا

 ينصف لاك« دلنا لوبا لجو لانس
 "تاكو 0 ا رالجلبو ار 0 اةباطغ شو
 م م م و 2 7

0 200 
 او رو ١ ئيب اننا ازرخ
0 
 /ةلصما بيحصل ف ىو ئيووسل وشلل اق رد ارمّال يرن نارثعاو١
 ١ 00 4 000 اولد عفاف وسو يو عرشه

 0 ارا رهو نرعش ازكي اًصالا اذه وو, الاون

 ا دلط اعط عارتجاانعلاو زوم يلا ةرثزل ا ديكحشبابااوحاعسب ل ا
 ىبموللرما - لع ىئقإلا اضاف امك م عسا

4 

4 
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 قسورودولا ب ةقلثم ءاثوزوب يدر الا يس ةتيماأللا لا لحد ىزلا ش

 ا راع عياض هالو دفجو لامس 3
 0 ةرد افردزاب مسا زبعو يماوملاو ان ازعروذ لوهد وهو 1

 0 وك نم عورلا عض مضومالا,ن عيبه اف ناعوت | ْ

 ٌى ورص صليب مجمل درا فول ت اكوسسنوارل لان ل جل قمت انا ااومح ْ
 ةهلم ا -

 ْ | طي ص 1

 ا ل هكدا )داو زم صايبل به ديتحر فرز ١

 بك ١ وهن راتلاساوةرضل ذود اتنوفو فلا للمجد اسلي احوذاتن |

 30 ومهر الز هدم نعش ىلا اورزلا هازل
 فما نود مص ب وعارف يذل شم هلت!( ارث شو لو

201 0 

 | رم اولا هييفبؤمدوجو غيوم بلاد نيل احزن يجدي نرسل [مملطما

 ! انس رحاوصلتع در نال راوس نبل افرطبمالاقانثث هلع لالا لاس
 0 الان يرو مس جب قرطلاو تب هزف اينو اويشئلانا ودازائ
 ا د علا و 5 2 افريحا ناكناف

 لكس رعود اهيا لبحلا درعا نولي هع اىنوللاا زعم اريل

 1 لحل قالا فيديا و ينتشل ال حلا
 ادب نانو ررشلال صفو اريحافت رل'لضئدن الويب زال او وح

 تا نوب نا
 . عاقألا لص 37 اهلنسم مهد ضف امن اوئالو اقلط! بضل ريع لوب الك

 ةرقشلادو وحو عمنيمبلا نوكيو نائصاٌؤكن دل + محلا ربح 1 الا

 برغش لاق ردعواغل هللا يد: :دايذو نع تح اديب ك درج
 : عهيرمالا هر ذاو رش ع منوع كلا

 الكفر اعد للاخ عم امن وو وحب يفالذاطالا فرع موداصرلاو
 اًعَيْلا دارا او دا انث دوك عاد هاو نيبيطلا 0 ملا
 | امي تووتسول ا م ينولطملا )و محل اصوو تفي وكلا!

 ةةيمنوس بلا ؤانا ايل تاهو مش وثب وع داعى! يبطل ئببطلالاهبنلل'
 ظ 1 دوجولا: و دوبعمال ىار ا الت ياسرملا كلمشب ام م داراراا حالا

 انسارتسلاو كرا زلإ بحول بيكأت' هرحوو من ١زي دوحولا بجاولا هتذحالا
 بلر شرك يلا اهلا تشاو مم ةتماكا ل عددوفن
 | كاف كالا رإ ةلزةعملالعدرررغن ميخذلا كف الاريعوتلربكان ل كصرش الا

 تح سف ناسا يحس سمسم يسم سس يسس سس سمس ده ايس وسب نمسا ابيب(.

 عال 7 ح1

> 

 ' ص - اهب همرشن اكو ةرالاوبلو يفرقل اىبسو امل ايد كرف نب بجحر ئييداتنلا ْ

 ١ امدوسل اةالوحو داوس نب نول اى ايلا ءزعب ثيم ديس هجأ نلنمل نآف ١

 د سير
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 ثاكناو دما ةولدلا يطل بح جتلاورَك اياسوتس

ا كاز او تلاع
 أ تاعحلا اركازب احن كال 

 ظ مننا :لازناعملا لونن ضال اكل !اعررجحلا وجسم 2 ريس اال ممل مدن يسمح

 ا تشب رح نبيولشلاناف سس : دئيلخل ١ حولا لع تحي

 . / ادلب خل نزعل اذارشبملا , ةلربلا هيام ا ذوهؤلا تطل يزف
 حرش كام تنل ويضإ

د نعر ابحال انما مت لا
 ش ثلا ]جي

لم خلان مرضا الساد ةالّصلا لع رقنوو عسب
 كوع ك

 دبكزب دازح مير ييبوعلاكو امر عيلاعت هلل اوصال اد و ردع نن ئع

 /سالكزسمفزعوم تبرد مم اوزعلف يزألا ربع ئيوطلاب سبل

 عدوى كبل ديو عل نينار يجري عر كل عك اهب نمدب 2غ ام

حال ا ميلع ل وحب تشد
فشملاوماوركذا موا لو

لهالز هنا مي ةر
 .ه

 © اهعامس يو |لتال لس داما

رادالا) زبونلاب بوحصصم او و طتسال ااًعرلاومح
 . و وود الب وغلسإ| ذا

 يبان ازكلا زنون ور يختل بجي بدو زلال خهرافهتساى ريل ع صم و
 :كتتلاألر نسال وهيل ً الشات ثمفر اًعلاطعبللبت
نما دنس نوب اصلا ج جوحا ئيسولا ب هوا

 ظ 

 0 ايما تع

 98 بالا

 0 نا
 مل 4 اواله# ا!اوولاوم

0 

3 -اعنع يئوبمل ١تطلإف معئاوبا كذ ةريطوانسز طوال
 ْ 

 مسكولامد هلل ١

بح ادع رتسوركاكلاءان انغامي و 0
 | ك

افا جسد اهنعالا نع هل اس خيش مشالتال لع
 تانمب | حلب اون هند 

الوم بلل أني يرسم لف امل ١ت نورا ومشلاو نر نع
 ماسقا طر 

 اور دل خؤمر ارسبأو ورا غايه ايا 3 اصور اشؤر اكدلا ئع



 اوولسمالو لعالقم 1 و م ومثال كيحرل اؤكد

 ارجو الجيم ومب عنف امالي ام د كت دل
 نع دسيحؤ اندوغ )ل كالو يب موب موقد يايا ارخ لو راسم ال اؤع_طللل جرحا و كارل االا مدا نب نع نضل موال
 يزول اربخّت اب هراًبحاو ةرشالاواب اييررلا قزرو تريلا وبلقلا زر تعب |

 داع ةيحا نخل الغداز تافه انحاركولا نم ؤئكسن حلا >رواخضبرخأت
 2 يحال ضل لعد اذاني افرراز 5 ئيلذاغل اع دبربكقلاو دائرلا
 010 ايططلاربلَع

0 
 اك

 "0 بلا مىصخا اًصئالالاح/لاحو ارب اوما الاب
 وهيملوب ارلعل 0

 + ىلارصأ زفالخلا_مللوور وهظلانعريل اداّصدوبِلعم د دارااّمعوببا فت( ص اوي !نيَرصسي الزج ار تر اهل اودإ هيشلاول !يرتع وارحم 0 ينعنفركل يور بعل بكير هرسالا ب زر بح لا نم

 , قربا . .ةرلكو لكل
 ءرش لب |رسا ندر جاهملاور اًصئال ادعت

 نمنياسملاب ايس طاعون اوس 6/اج

 ١ الورش بولطلا

٠ 

 1 ا هدو

 0 ولوج 0 اور و لع لاخت دكلا يمرون اج
 ىلوان الل صاللهو زمول

 يال كرري ىااذ انك موببب اسود ناكامةزرلا ربح |
 3 رسال 0 ئعجودلا لاوسالاو ص ششالا قالتخا ابئلخنائللا ١6١ 5١١و 7 ول ريغطب ام ددعر ضع الو 29

 0 اًسلاورحاروعض كاقواذمسلاو يعل: در 1 يروون رش اعدمللا يكد نعوفرع دورح 0
 لاجل انوع نسانلا نيكو ددذانكلا قررا

 د اناورإ اهو ب مزدو داما 0 ا لي

 اس وزوال
 انما ةالاؤه

 ىسانع

 12 ع0 دال الحله لزق أمواذد زه وف زرلاب دارلاءاهزتلك اضِوادْع اذغإ مق نمط اذا قاذكأ راد طويلا لحج اوس رح حالا الا نال لوابدولا نب نؤحالو فوج بع 3 هروطواس و راعو جرس حوهواصر ناك ورشا مارش ء,نبؤكو لك امد 5 0 اسنالازكراموحو م :



 ىوصبلا يعشلا ديما 00
 هداك[ سرد خ قش بد تنوطنلا قد ا
 7 باول وحوار يصنلا رب قطن ير 0
 0 تايرورطعلاد هيلا دبحاصإ مود يذلا [هلاوصو نشيل
 اا ثق 001 دم

 0 2 اكن العر راَصا ذانركش ؤكيالوق
 ربثالاوب وركذ شر رع رل ١نحرتع رب خو مول ن اكىبعسلا بعز اًصا ذاك

 رونلارؤشس اذا ررونل اوعو بلقلاو هرارظتسالا نبطي يمس مل ل رائو

 ملاغت شانيل مخ دا 'امطان5 !كراَص اا ذل

 نذلكأن ةرو سؤ دكآرلات الظلال نشل از بلكلا فرو !ىزق اداو

 تا رود فوشاول كدا لاق باني ثوذثكا نيف اطل
 هوما ةأينرلا ئس اك كدي لو اهبل الجرن نائم برق'ةرخالا

 سابع نب نع ب اوثلا ى 1 تاسح نب - ةلااوباأنغلا ئ

 ماضنا ٌيملبرلاد اورو اينعيواشن دنا ينيب
 نب اواب وبا كح كالا نب اروعإب ئب تامل لاجل نم جدران ا ذو ريخ
 دوادلش فد ناك ردومعزحاودواد#ةر داو لس ؛سؤئلا ائاع زمن اخ

 مكحرت ارم فكالاوتبشإلا ذا وتكاالار اكقرل ضلت كمب الذ
 ل و د ب ينال

 | نمددالائب اممهي هنّ اىصررمج ىبوم م يلحشو رشا
 0 رجاهم أ ئموهو ك1 اماما | لما
 ”..2 انج اسسعبا هريغمر عسب دول دوررب مود هروشنسا ْىمْلَوا

 / بل ل ا ربغو )ممم تع انوالائع
 لوس ماك اداز دلالبون امل ث الث ناووسلا اوخ
 9 روم 1 ضرما لوز ريل مدام
 0 لبداوسدالا ذئدبملا بن نيعلارودلا جاويالرذ العلا

 ا 5 1 يش بحربعد 0 اهفلو نهدورج و ث اًماس
 ا نس تدر دل بع اىسا نع تسمو ا عفش

 زل اونع جوا هلار احا نوع توعاز زوالا نعد انزل
 ا هد اك سطر) شعيل رجع عشا ن١

 تاون اورح نم ئىساك ءايحرب يزلا هاما ةرحأل اواني زلا ب ارم ارح
 ىدرالارص (لعلارخ رخو هوا تلم ووين ئولا رن ازضاوحارمد

 ا بيصحلا ةردوب نع جيوبملا تاملاأ؛ مىساود الامل ن طرا عشا

2-0 



 5 دنعيلاعذ هلل اد

 كاما :ىعورم وذم ةداهش عدو وما ؤجو محا خلا ءلس اًييلط با نا دقي يابا اهلا ناو محاَص اطيداعسب ا
 "ناب ئه مرلاودرفاوه اويكا دومحل )دحلان نس ظ روف اع نالاوانم ميش لع داعشيا واول كشر
 ! رودرل |هفلل اباد ا ملغم اورو نامل را اخ درب ع بطرش ود واذا 0 ا 0 مومزم بذل عة داش 0 ةداهشلا دلو
 م. اربطلا نمد اريد و ,رعااومفالا !اواوميسر فعالا ةناكودحا |
 ل رنا عرس امل اسال ارطعر داهشىدانم دوهيشناربخ
 ع اول انحني زارع مرا ظملاورالح رزحيلا لص ةهاشرل نقل تحاصإ عبر لا/ا ذاع طبل عدل امل هلل اوم وح باع
 | مول .اماواودساع رحال ازاذارب اوف ثلاث ملامو ثب دن اذ كبشدر و لووش رع ماق اهرححا ملعلا تسلا ةنجيرالا تاوثلا ا ةوزسرا ماع دلالي يذلا هلا نا يزن ةرب آلا مازالا لل ظ اهيا زاكآلنمدارعالا دارج الجر الا الورحاوربط مام سالف اللا 5 ررهيس نيرحالا واطصو رحاو عج رتكما ل صرم ردصرح حار الإ مائعلرا )ب امصلا او

 | قير ح اونو دن انش حاشي ارغ الذاود اكول مز الذ 1 ذاقالا ثمر جب اعبرالا كل -ك
 ةةفاوملاج رالاصيصخ رو نانش ]ومب ناشا حاشا ذارخعدرال 0
 ذ الملا ميلعيس .ومهئؤا مو يدر بنما (قلطو عبر نرحل رهش الاوزبجترا ١ دعاس انبوداجبر ١انبلاّرع ءاوقن اذ نيجرالاو لمن ادعرومالا اس ركل
 ظ

 ار نمد كلاعل الضرر اقالزإب دارعدر اا اوسلارمجو توجد وعدر ماسلا 0ك
 دجحررترردللاو ةرطةرسلسل انا اكد تاريشمعلا ل د ةوشلا نييعو نيل دكر ددارعالا. ١ دولاو 31 35 رك معو 5 0 1 ها دحأب/

 ظ 310 خا وت اذاعي مب 0 000 درعكز لد سوو: ١ ذذارعالايوفانم ةرثتل احا د”رالالإف نس اطلاوشمع امشالوت نان در قرم زهتنالومانللا فود دالز ف ثومع درعا رضع دازامواريمسدن يف امررسوقل فال جدر اشوي رمجو دي اجبر ايارشاار وعم وكب سدا درسا اتم ولذا دوربملا ئشلاو فال لج لذ دورص"لامدل ظ تلجأ اهون ذر يسنتل ليش ريلادشرب نالاةجر ال جرداعمشراد ظ جاز مالا يوان دادألا نم رائد ارلا زا عررلا ةقلالاو دولا نم وبال وع | ولو ررتلانمةونلاوا جوح نال ذالا ذا شور خد ةلعاؤمج ولعل لما اكسل امال هب كيبمس كييمس را فلام 1 لدرسل او الد دب اجدرالاوالجيرالا نيب يق سملالراو اوراهدازرةودوجرإب يعدل زعل اجر دزم عفر
 د هي كد وو ما نا

1 
١ 



 تايولملا روص اهب ول طيملا ن اكرال الالحو ماتاسر اقاهتاوْه اان
 قل ل الوصاديامتملا اكدر ار رايعالا عج اعبر ار اطفال ! حو اسنر ١

 ئعرؤساب عن نع فهد كا اًهببلَع عاطاو لعل !اًهعملل ل شا
 زمور رسس يورد هل ال و قتلو بيدرط نسمح كن لاكي عي اهنهللا
 عمتك برقالا لحب رسسل ا سناكت اطاغل نيل اكل ضعمو
 رعاك زدلو افيو وةارلا نم توزع مالا هناا تعوق قارصلاريح
 لوس ع اناو شل ون دعو تان هللد ال ومسر يرن ملول وجدورهلاو تال اىملا نعيوب هنعيلاعت هللا يد

 تكا ذ لاو هدر را اًوها ١ ذا هدام وون اهي يقح الالم

 مبلغ هلع يسلك ادعي هلل عر حي ديلا رم اع نب خبفع نوع
 رعدشلا نينو هاذ !ةارداللافزومعتانالل الن كّجوز ا نود لجلِرْسَر
 : مدارج تش نسمح 2 اوايئاوطينملو اذا ردع: هد ماو ورك
 راف لسور يلكملل كل يصهئدا لوسي هرتز ىلا + امردع ان ثد نول رثع
 1 مه يطال هزئاو ارط شرع
 0 ةياقل يمنع اكان اقلضف ياك ةرتضل ارح
 وه اكل اجلم ةلاط لور ومو هسنلل قرصا ل ميلا جااجيريعنس

 نا جل النمو سالعلانام_ع

 ب ا 211111 رس لإ ذك نىكرل قعترال )امد
 اولا وقوم ان يخل تشك 'توافتن لت :لضمملا نال لمار رصلا

 لع ربلم قركال نا جاسر يس لا ادهبعرم ئووملااك

 هزه عمت ناترفللل اوزاذ امال اًرعوصب وه توكتو ثووعضي اللامع مل

 كدب مزلن م يال وضد ني لت و بهل ابى لاق اون ادد 0 طورشلا

ك ءاعبلس ارب لام وجر حدحا ام قرصا ضف ارعملاو مدئلالل نال
 رو

 تلاولوعا مولات ةريرهد نع قمل باور دار 0

 دايو ىعبالاوزب تعط اون كارا ادوصط اثنا
 لافت هنا ئيعز د درهجإ نع اك ذا حوا ا

 انحل مع ٠ 1 7 كبش اسوا يلئال/نسإلاو «ىتلازع 0

 ملوعتمارناملو“ ال! !فال
 كلان دانا و 1 م 0 ظ

 ل3 وقفلت طاسيتو ول اميببو امم ياسا انك العلو

 ا لمعلا مي كيلط ارك ك ازجأ موا

١ 

 داواوشع أقال اذ( تالف اسوا ووك الا 60 ةهناواون

ا ينعم هال هاند تريلات 0 ائاضد
 0 ويرش ]لا ركمل

1 

 10 تيل 0 نحت ا ومما

 43 ب مودصم يق - ل - - 9 0 و م ل لي - م سو سس 0 25-4 -

 6 95- 0 3 وي صوم هيج ايا 6-2-0-2 01 2 ا 02 ب 2 2
 0 ل ع 2241 عيا دع 5-32 تي وو ين ل ل ا ل يي ع دك هسا سلا امل اج اح ةمنح لح د 93

 يي

 ل 1 ل ل ع

0 0 



 ادار نمل لاوس ز عى عزب اّسلا مب ل صحا مغ كم اسحسل انف اهلا يعور
 | ن | ايلعار ل اددحا ول وي اطعاذ الجنتل املك مل جمل ذب :1 هاطعاولف لان كرس
 اولملاب تم اولا ةرثكدؤب | ضمل الوعي وملاب دارا وعن نمار او يذل ويلا نمي

 0 او ةخالا يلع اذ اسرككإلاقو لعن ءئاملازغسلاو ة )حال ايلعلايصابعلا
 يعل وواليعارظإلا بو .وأهسويؤلخل اناخ ايزل طسب امرك داع دال للفلل
 صن ناب دز عد ادزمييجوطرلحالا هريطيويطملاو ريش اهو اسراء نعلا يلعب

 اراب ا دوف زي اس ايعاتشلا وزكنئلاعابلعلا ناك ةىراخ ا يدبرح ْ ١
 ميانتا لل رحب عدت ةرضلاَن !فيدرحإ جال و ان توسعت |
 رهيب راق لعلو اطملإ للاَدِ مط ملارُب نافلمج ذولا اسلارب العلا |
 ظ ءاارهو] قزلئاسلااهُسلاو ديطعلا ايلا عر فاطم نب ا

 عت بصفلاو قالا هوجو األ لش مساق امودش و وتس لوفد
 تل اوم 'ةهاراو اننلا عمن ونبأ ظعالا دال اريننل الع موني »هاين
 تاقاماعل اقر تاج ابدع بطر رمال يصدم
 امهعدرو نللىرد ١ مالكربكو ير طحلا فص حيد نب رس ا درو -ملابعلا ظ
 ملل ووومن نما وود شل ربل نيربخايلسل دبل اظنل و اعلاف ظ

 قر مظن ع
 ظ : امصماسزاحاب يازججإب حوزتررجاب اورتغت اه دريد امتوص وصوااهيسلو خم: ٠ ظ بلابل ةئلانو اذ اشو ديما ناعرصالازرسكأب تضل :ةدشلاوج
 8 كنان رلاجر رسب ومالك ظ وري 1 كيان لك تن هنا ريبت دن يح انالق مرا نم

 ١

 ١
 ظ

 كان هلام فسارع ان ررطمل ات حف انزع ملح يدر نبا الاف ما "رباك روجر تم قوونو زل ها | 22 اكد ثراخ تيل ْ لاا درو لعرط ظلام تنارطتب لالخ ظ لاثموّؤلا ناواممودارومالا حلا رطل اراك للخلا يب عشوم . 00 هلأ تلا ١8 اللا ونوبت ن0 يدش وة دحوم يب يدر ولطاش دامه اًدارلعاتب دعو هي اساس بريقا دجال رك اوربترو زودرلا الاه فحل داي ذبح

 ظ مذا عم يمر قتلا نمد رين هريمل دناب ن ذومرجم ثالثا و وزعإم ءهراصمتا وه ن2 ابواحوملاب يوري ب نسل اوني 0: عسب
 بة هابحاياك مرذامرعب ديل اة سودرعلاو صورو عشب ظ شمر ِح ظ



 فودوم ا نع نما ايف اهلا دايما ويح اور يو مضت اس ىخوملا
 2 يرعلا

 بطر ك2 ال اا الو توم يااشرل قرانا الملا
 بلتلا بوؤع عمن اسللاب ول ورك ولام زلم لل وسم اى د !نكذ ع

 رب ايهالا سوي اعمر والدتك نضر ا
 >5 امو جو اج عسا ناولاعل نارك ال اهفزذ اعملك اس ركذل اد
 و زلاب ادامشللاردوعت  اوانف : بلقلإبصالخحالا نعْوسَت نفورنأللا١ دوعو

 لق اول امو كاشملاامصنسد تزاذ هرورغإ بحايل رف تال اقع ش رذاذ
 ىو خلا مرع ممركول اكرللال هلل اك عزن جاتن از فارما د :قفارلاو
 010 يورط بع عما ذبل سور ردا حمو هاد لاختي

 مدوسبل نم تل اربع نق اودي د هللالع ا ذاسو
 ظ بيكا ذلالو إو روكاب عج هرااوددب يرغب 3 ا ايكيا ظ

 رثونولَو اديطاور اهلالّو صو ةركبل اى لكوب امداولا نلف اهوو

 سيم ن ع كلام ثن نابتع' اهلج نبوت سو درامل نازك رعشلاو رح ردع
 انبي دروا ناب عو نهرا همنا يصر وطأ وع يشرغلا رجلا ربعنبا
 انعم اعف ارب الصواف كوول ةسبعو يوزع عمم احاوب 'اذو

 ل ا

 مهدات
 ايدج ناسحاون ان از علعن اب لع 0 دو كا

 بريل صب لكزب دجال رارزمملا كفشل مريع ةسنصلا يح ابنا وواطلا
 لضف ١ ىارلاحال اريل عن اويفولإنول اور شل ؤصخد ضيتكب وازكرسلاو

 قهبلاو جانرلا اكو وح يووشل دلع يلا مذ اًجمرف والك زل اوفرازطعلا نوم

 0 َ 0 ردو ١ نع 50 لطلب او

 جر "كل انو ىيسسح
 ناب ثارب نهتنابقمباوثو هاش ا 0
 غيار تاحلاعلاثدايمثابلا رهن اذ هنقاولتاالاملأ الو نر ركام

 تاق دعو امناهّلذ يفكر ةزد وهو ) نع اها هالك دارضب خير انإإو ايضلانباربسا

 رش او دوناعياثكاؤءُك

 لولد اذا ل 01
 رسيااو»دوعلفو مما زمر فوصل نكما هرم ايلا حورا مشا ن ارلبل اى امزالاو
 دبع تخبره به حرت ح داركالا ولع سوللا ئمر داس اساء
 تضر اربعل اكد لغيل اعذ هند اور ةورراكلا ريع اع هع ا ثان: 1

 لبجرل اقاحاتنك اص انلارخاؤاحت ا |ةمموق قرببحلاو اوباندوبا



 مق مبلع ملل الصمت 6 وسر كوم لاو ّريشن مكبحال زيئسوب 5ك هسلكم
 اًئمضلاى يعدل لان ةوروراسيبسلا كدعل ار اهب هس ديت 8 دنلوب

 مرفعت و تررلسملاو تاجلارا يحن اَسلل اييلاثددخي ءراث يا حال دب ذ
 | اغارلل اب دادي لاس وحل, لص اير ىف ئوونل ا ازع حركزشت نشانزصيخلا 2
 ونس مر ازا هكر اضل ووش رلع » داسسإل ووك ل ازيبعسي ١ نعروبرملا

 : سمس نب ىعصم هيذو دلك ذل ينفر لستر ونا نع ايه الكبح
 يجامل اناث دكبرسا عملا ان عنملا يفةيبصللاه درو اددنعملاعت هللا
 ' مشاتثرلاحر رك
 سو ادر ايلا ةروسكس نرسل ويرسل قبح
 | 1010 ةدفرلا يرام اجلا جولي اكل
 اذه اقنوي دواز ورم نيرسد مبسم ا انارة حكم اح نيش يوري
 1 ا مل 0 الا "الامر داغر ملد اه عوركذ اج ميبشراد اذن الاربرح اجبملفا

 ار ري ارلخلا رجلا يلب تال جالا ددا
 هيل ذاع ءلخااذارد ذايل رد مليم الاقدم / ىهتت اانا تاجا ةاذاو اسر 5
 بشسرملا ب اكتم :ةيمب زا متنا رددو اسطاو
 ايضا اوسوالاق/ عزا هنا يطنس اة تب نص اكمل دوو
 " ارمو اهيعاطر ة و لح وأ يب رلا تكرزحا 0 5 نو مل
 0 لهي وركن اداص حدو ناحل ل نوزع
 الواهتراشب اى الوامجأ ايعدإل عج اهداصم جمر 58
 مباائمل الاوز وم راعلوط ول ونزل ر هش رههاشملا نرحل هريرملوثااعلا عم م رهاظدالغإلا اح رس يمص نس 1 1 ا 0 ئبرل انف اهبحاص

 ظر 2200 دره نعود نمليرلامح رح اللا وطضو عدل ْ
 ٠ 1 2100111 الار كعِوسلا ' | دفنا البل اناا جذع 5 ثولاسمملا اس نيبو سل او

 ١

2 

 ك0 م و مذ اهون نو دزبلارك ذو" ايش وهوتس اركءاسل عنحاولامؤ مشيا لولا ثبو> | اب عو ماتا ؟ ذهل نوب اتاي دل ةضامتلا كرات مبا ثول جار داو يدوصولا وني لاؤلوكلا متالربلا نو تاكمللا نسل ءاق تفيض امير ارك 2 ياي شا نتعب يحك را املال رح :ا0 بتال نمد نم ا كالسلا نافل كربلا عضو ركل بجي عن اكفاول اقبالا ْ جاضبر 50



" 

 4 اوما نيييشو أن اورعوريئل اَقَحِرَع ليتسالالْرت دومعلالرنل جراوجلانم

 :قذار ايام زشم هوو شر كلا ذو مومعو قاشتشالا وساد جيربل ١

 نائرلكاز ا نبيلسملا لضوار املا كراسلا ببرج و خ الا و هؤامرش
 :اقل لاقت ب وشل ةرثك عم ضنا بالسقف ب اب نماسهو

 ةتوبللا ب اشلاو زابكلا بلوألا نلكو 3 'ةلباقمو ماللا حب موبحلاو
 كاف انكي امن دل ٠ ىنطر عاملا نيد نبع ثامالا"“ بايو 0

 جهر ويح ولسلا ا[ وركظ لم هلل نور لاسم
 ذناذ تانصرم نصر امتلأ مالكدأ ارعلان نال ترفل مرفاسائلارح
 ردح بولثلا دام موتا ةريج مس جلول انهن ا مالكّض ضال

 هللا صؤطصلا عا صردرل قيقا نالهكلا ندى مريكت اوانلا

مس لات ينالاةثرو ال ملافرتع رطب وروملا كر
 اهلا و مد ه

 ريزؤتل اًرغاماع م ولحلاوب امن العلو ىيقغلا 0
 كيلاني الأ مان نبال كرب ثيراول اووملع
 8 نونو تحلل ءانتمهولكا وشد ييفولاو ثراولا م اكمريفلفلا م انموأ

 ,/هذلا انتاو واقل مرا زلذ كيراول العم ب ههلأد تروا

 أم« ك ناين اه فورمتارتلا الركلات ماعناو ايردرمأ
 ىلفتب نازل رظولا هزم موتني نم ؟ 0 لآ اهمال مال لي ما

 نيوتن ف يزلاووسإلا لع بنر شي ا 2 فاس حا عمار
1 

 هدي هعزاروتو اذائوعلس نااةوحرلعت رثلنااور شكو هوا ١

 نزحوا لفة دكاراال و 0 ا 0

 ماظاعالا مجوز ادد !ىدامعلانع : ره اجيب مب سابا
 , ذهلانن را وجمل ا ًائاظرلل هرثذو»؛ والا كاع 2 0

 2 رهن انطق ربلعرك املو او هلم اونورسسب راح

 ديف مضتخال الح نكس لون هلعاولد فهلا ١ ا
 ا 0 ا كاز دل خس اوان نوف اوحا
 املا وة 1 0 رن ارعلاى ض1

 0 ا جنب الكريلع هل اكوا صل اري دن

 ١ مرسال ماكر طخ و ثن اعثر لاير فيهاا
 5 0 ع الاه نار تك وو بالها فانا

 م كمال نرلاو يول الس يي



 0 ور ويشيل ام م اهجيورتنن وفوهسم ا دال علما اح وذ م امرك ملل افدودونال را ةال لاح يات > انسب حتسك و مدت مرحا ةداهيش وسرد دوك عما اوف يكرس آل اير يتل ومالا 1 ل داب ]مالها نختساد 01 ,ر مويمالفلا اعف : اهكتسلاول ل لا كلئلطاو عربلا ترهظ مشن ءدحورشعلا دورخملا مر ايبباسا عابن ملول يذلا دف را لب ا0ب موز ؤخنانلا صو ماهطوبوقاو !هنولينيزاازت ايلبتدنل العا همربزتلا هنوف بت
 وشل ذاهب مشبب ممل الاب تتح يال جدر الا نيب ئم +" يهون ا درغل نيم ممل عم مدقص وا الض ءاكحالاؤ 3 جام ثنو اطورششل ايي يامسل ادلع وود عيال هذ يضر ذوعسسس ني نص تن قرت يكفل لاح عومجل اا دايمن نكد دس اتم 2 00 0 حكرا 4 ثقكدوف ١ اورميعف د د17 ردو نعدب
 00 (وزصبووزاراوره اهو هول اخ 1 01 نيحموفرصو سانا ارذكبح راو! لل سسانلا مل رقواأعاشل الايس نايم ريذانايذلا نر 1
 عال صولا عمال م ول يدار هبا قنراشل ايار امهلوا ابل ربع ن بديه تالوق دارت الاوا اذ 0 نكذب ايئابؤشت 9 5000 1 اكلات بي يام ءد مررت “ابجب ال مدار هيغل اوشاعاوزلا 0 وجيل راك طااخل لال فردوس اناربح موك تح ب مد رسب اع نع نعزمد ىإ ومع ومركب ملال
 يال وهاولاإ سو هيلع هذ امرة اع ا هارون 3 شيطان عجارلالاقد ءابيحالا كم سيلا اما ها طيش جا 0 : 1 ضير مارش ناو مومشم نيراسملا نم هولا تك بوق راغلا ا ١ ركن ةدا واوا ب ةدس نرشع زحام داو ما اننوورع و مال! انكرداكل واف واصومصل مهملج والا 0 0 وئام اوفا انكر وأ ذل تءاماورت لجل ظ يااا راس مايكل والا نرطلا مكمل الها 0 اويساعوتوزم ويشعل )وم :ومخككذ مل عقنمل نع :يماسا من كمان اكو رحب 5 لص ا ادا ل: بيب هلام ا

5 
 وك



 فوعمم اباوع بلم تباكسحلا موب نونصوبال

 ' ىف بارو مست دول يشكل ذرالادذ نمر نم
 امبليكرساملا نما جا نإ كس الإ نشلاوال ماخبر روع ير دااميرك دام دب

 نيدو دال نيرمزم حح بام ترثلوا نونسلا كلذ لحن اها نمزازابطو ا

 : ة,سج نم سني 4 دوالا اال "لامر رلاج تشهاالت ايهما هلا
 ةرمسا وتو شرفا وعن كوسم اكان اكوا !نيركدزباّصالا راقد

 مدى را رد

 لالا نرطاازهال ن اكم اونا راق مولد اقول ننام دال ماولا (نيزل ارزهشل رف سانل اربح
 مس ارلاوزاوحالا تكفل 11111 ام الي اند لهون املا
 عفا نوكمهسو فطن يدل نوع نورت عدا روث
 6 ث اذويؤو ملول ملاذا عش قوص ذل نمل نسخ ابان سي تح لين ادلب
 قثحإةمسعل) ثوموشبو 1 وعلي نتا نامل
 ع امنا”جرعل !تيلاق ل املا عمجوا قرشلا اعد اوامر ابيركرل واول وااونبسب
 اله انرئاوارسلا الاون و ميلصح مفي تا 5 ايزل دبس حكمولا الن متلا

 :)بعو زل اكربخلا بو بجرم للا ىف هوركم رف ووكمت نهتم اوت اًماذ هوركح
 4! ممل طمطن لوم سل انبلاب اهولأ سم ادا لق اهلا نواب آلا اذمالاو
 هيئايالدةكاهشلا 0 داَهلعاصرحير اهبلطر اه نو ا

 ١ الك ارجو ياه هشبل الر دا“ ثاداف اوؤيش امل ةومشلار بح

 تفضاكبلا زعيلدتس اور لاقل اولا ةنلاطيو هيفا
 لبطل ملزألس كن دلذو واقل ناوزلت الثلا نورثلل 'نوراقل المارد رضع
 تثدرجو نم. نرقلا نسب اك عال ط نرجو رئفرثكالابل اغلا لعلوم ا زهد

 ريثك مناف زشالفلان ورشا مبان الظلام ةمومزملا كن اوصلامش
 رق

 نصح ؤضلن نبصحثو ن ارعارع يشد

 جالا ذوطالا دوران نم دورا بمب الذ براقلام 0 يارب احم ائئميلا هائغم

 : ىدرا يي

 ْ 1 ننزاارمشب ماولب نيل اريثس م فانا نيل ١ بوف سب يلا

 ١ يب هز ناكة رمل ذه نرثدان ب يرنع يذلا ج اجلا لاف توغبس ل يفولشس
 ' يصرف اهّما نيوهو مصل اهركذ دامإع نب وره لو بوصل ادع شدتلا صر يا 'ةرسعو مومن نوكسدوم عجن رع يدوالا جري ريا نع

 | ثاالاث قيرلابج ينل لاقو يبان ةرعج نيل افون ادحولا يف يوزن

 | نيورتلاةدابدرالا نموا نمل لع او سحور.

 ظ لل متر ىمل 3 يئمثب هبوط نع ىلع بلل ثاوضلاجل ديد لاذ

 عرب نناللاربعنع
 ظ 520 الكر كمال ملبع نور اهنيوسانلا اربح

 0 رم

2 

0 



 هوه 6
 ا

 تامالاع ارياسالا الا نكرلولولامععالا هد از نر وجالا ةدإب انااا رتاج م ١
 اة

 ةمتاختتالعؤ ملبس نالولل نأ انال نامالا بل سبر وثثن اك[ يلو دسم 0
 يَ ياك

 هنا: دانز رع داب زد اواوصق م رخال "خوفو اوربا د وسل
 || هاو رعاتامزعرساناا شنو عرزاوب لال ا هررحاك لقوا ثرخكم“ اعردؤ فرو
0 نيامكر ا الغبي كر جاتا لال م اكاد اًسسلاو كد اوال ان زوبس لع

 

 دف لكبار ع عاام وزافد بعلوم نسف رثك" يضل ناكل سار نا
 00 وايبدس تاقرط عبرا نمن يسند نازعو ةيوانل الاثادببم ان اورج

 كب م الخل نسحيو عز يشن هريضت وارجوا ديال
 نر جلالوا

 ْ ىاثل اامعرش 4 ةنانزط نيس مهرب نادبلطسساو لجن يسرمعلا ويصر لهخلا

 كيرا قالااكتضر بش ن انط اور | يىيسوعلار صول مداإ رجلا اريصفو
 !|| كاكو ذوعبجت سحاق نعيم هللا ير ةركرو )نعم اجلا يف تر سزلاو

 . مريجررحا دانس اويثملالاقو ئهزلا هرفاو ا يطرسإء كح
 ند الرنعججا د اما ذاذئكر اإل ط جب قابس إكنرلل يل“ اضن رص وم اردح

 داتلارابطجرم نكزب نكت غر اوالبكاو ١ نزولا د دز اضل 'ننح ا رك بضتو
 فرم حق رصين ابر عشبل ال لات ارسل زل فرب قحاللا يوكل اكوهو
 ان وذ دكه ميلَع كامن وو يطقلا شن ىادووةبكك كاد دثرودو ودبن الع
 0 ب الثضف زدد غيل اعأ هللا يدر زير اس نى ضارع نع ه”ح وي دوداضغلا

 اور راك وه دوهو وز حلال در املالاو ظادنسلا نعدب دونت لج دحام نن نا

 رئاغإ اركب سو ميلعمْلما صَل لو سر قلل لاق عئادب !نعكر انعإ !الاملك
 تافه اًيارطمالاقاعغابعرالجالا رخل للان“ ”نرك رمت نا ىف رمان ةرّصلالنا
 3 عزان اضف سحاب انلاريخ

 لك صلاو مع لهل زان شلااود دونا ورشبلابقلذلا عمانتل رح رخو
 اذا ؤر سمور حلاو بشغل والطفل غلا ةبن اصو:لاطتسالاورمكللا د رو
 اونعياعن هند ايطر باطلا نب جنب نع باعؤبس اهبسستكم مل اكو يزيرغالد

 ٍ م باكا لاجر نتن ودل نكورو”يلاشل لاق
 ثانعزحالجر اهريغو نيبلا تا ذداسضاع يال كشن عج نننلا ينس ادلاربح
 :دانؤ ادحنلا نعلرتاعن )جرو توني ميذسكذ ثازككاهدذ ادارع زل خسر
 رمراللإ وول نم ال( درع ودعرز وداليشام و اكول نم يا, ع يذلا هللا ثح دوب
 ةللال هل انام :تاةرل نولي تاالا نذل اثنان ل زحل ار ضني يرونلا لال
 00 ياا انكواامتان اي دوّسلا مؤلف

 ٠ الوريط ساند الخام ٠ رجْداَعَل كايشالا و هجلاوذ ٠
 ٠ الى امير هكرت يمسالاب ٠ يمن اهلك بولكمت ير ٠

 اا اهل 'ضتابودامرععام موثكآل ان ر حو امو مد الفل نيرجوف
 مدس سا سا سس

 اورشن



 همس يس سس

 هسيدسيم(مصخددميم٠سلللللل

 ١ ظ ا © تا " اورشاو __ »و

 , 12121211111 بعت! سانلاَشْحأ ٠
 نوال 5 وص ارمو ه٠  ذ كمصنمأف وسلا دل 5
 رابطص انعم 1 يك دين ابرسملاكنوك ق٠
 ما اشهنالءناضالاهبلا ه وج بو وع وبكر :
 زاندثن قداس 0 .يش)كماك رك كلان :

 هذ يور باكل ءدزمبل الكام ما نع بط ساكع نب نق نيزل ان حك
 بابل قيمابرلالاف يهذلاه راو اهيطرش ع جلا كيد رحامل اهّيعيل ان
 .ء ا اوربعس اوناو سابع نبا
 ل صوم س امارنح

 ن6 تع

 "وردكم ات صلابواعب هرورؤمن ياد اال

 م ا اغلا عراف فلا لك نم نم هب
 ماعلا |ىبجوم نمد عملا ربركاشلاىنغو نيبرن اصل ارظذ دعمش» دع
 همومنا انا لاق مزيلات د١ يندر باطتلا دي

 '. للا لابع / اذ دهاحو رلاع ا تاعحإلاب سان مرح اي

 نو  اهبوسبم ديم انلل امن ع اهرنعمردرشلاي اري اييعل معتم ريل مبحاو
 ران ضمه] اك اعمنؤاب اواررفن ورشا ندا ضان يشدو منع انت زب
 50 ديلا ىمالانالاسنالا ىدئاسانلاويطبل داما ماحالا ا

 ةيريمهازلت ْْ زافالك باقل و هود بعل اودالبلا عمش ربو دريعامد موخبال اًهيعئد

 | عزكم هالولو مدوارجمت ومدن دما وفلل ام/اغدوئلدل حالصاف

 75 تر اجوع باهيشلا ونس دنع اسئل رع الأ

 | نميووبت احن سور انهو يرعب لاتود اذ تاؤيملا اقم نموا سمك فاك

 اهتم احاوابحا وو .. انماطلاخ ثلا |

 امل نوعمرنع مزايا ثان الولف | ذا اًميجحور عنو رسل كلا امسملاومح

 !منرلا مطشر عما ايدل الب 5 مالَسل الع !َيرِكر ةارم' كن اكو رش دو هدنعِرَي
 0 يوك وسطا نيرا هرزع دارك فلسا اراجع هادوكو
 اهعسشن عدزالث اباهيسنل مشل الو ركز اود اومئشب اًميوم١| ذا اهرماو

 1 رك اىامي امال وام اههتلا حا زاسالل هن دارارتع ردم

 زك ناكأ ذاود اعلا هاوه كلذ ' هلا نمر اذ نام نكيملامرب او

 كم ترين قوت حل ازاماقاو ةزركشلالاوزواثرشمل ميغ لانوعكنإ
 ,ةايهزلاهرئاود و هرشإئء توا اندلع مل هتلايطرةر يرو نع ح طنا

 تيرم اذ اكعيطتو املا ثرطذ يأ ثرصبااذلا كل لت ماشا |
 7 دبا

 يع عقورظف : هروب اف نتواككامو اهيسئدو راق نح بج ابنك عاعوتخو
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 مس ”- حرص رد

 03 ا ياو درعا امس
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 0 دادنائلب ردد اف لاث ا نعواينرلا حاتم ضعا
 اهارامكبعزل ان صونملا جاتلاب جوس لل كال مبلل لاكن ةارل الخس محا

 رسب زلال كالا اعبلدوكنلا ٌةاَيلإ) ثمود انعام ترث 0

 خب اح مس ايلف جول او سٌتانوُو بساوشْفْنال انا ركل عاف شح نمو
 اسهل دبع نع طل بلو مثريصقا نال تجوز مل عيا

 "لفات: كيزر هب يشيشلال اقر ومشلا د اهعلا لي ارسالا و ذا:
 0 وراك عرس ع جدو ردورع 3

 3 و 0

 تايم ذب اجا ل ومساواار مع يعدل وم ملا يارب ا حاىدل اربح
 نارل نبع رعد ب ل الميد ووهيسب للا ذالا مم العوربت ن ذا اً منولب هكا ذ

 هيئلوخرل ابني اح بج و٠, جزيلا بو رثم حاولنلا نال اهيسؤش مرعو
 كتر اذان ل خلا همر صنت يحوز نيب لادن ال” ةنوماز ضخ ورعسسمب ول ٠

 حاكثل نازل علل عبمجازكو مين ءالاطلا كرت امن وصراخ ورسبب نمو ماتكون
 ظ عاطل يرلادشع هاوروز ىيللرم اعني لب ئاعنعداهونكو ليلو نم
 اهنالواًمعِف اًهعِفن ىرعنل# ةكرصلاراعاون اوره دوحو ىأرسللاب بلا باود اريح
 هاوس بعز نع جلب ولا ذكو بطدارذاليطُ ريل اكتب !بضعتوطلا
 . . » مهرعارل زم جلست الاف اماعدامن
 مه يلو بلطلاربعتم ةردوم اعاربجو بلاط !نب له وطاح

 ءانلا صر ممل هي البلسم هزووْرسَو يلعن بصر وسر رس وهُكلارسا
 يلوماولاب 2 اسر د نمل هع هر وكم ةرجومورلررب سب اهنعرت اعوان
 وقعت ابعد بذودللا بز ع نسم 0 نيئنب الان ليث يزعلا ربع ب باعد وح

 هيعاوي فقر ناجح اقرا ةواطعطلا يو ئهزلاه دروا ةيرانعلا عش
 م هوك ّيهزلالاف كن تباثنب ورعد
 الازم عمنرل هذال ثال والامل ضفاو كير الو يلا ربعو هارب[ باسارمخ
 كلافلاامث رص او خسمحلا اىسسالا د وصاامر الد اوم رتاعس١ نم يسال اربع مذ اًضا
 حسببا نعووبس نب تهل ربع نب دل نبع بمد مورد تيا لج طقد
 لادا جر يمشيضلا لاف فك جرادبع# هرجحوملات قلو اًوزعب ةوبسىلا نع

 ملاسيرالا' نب مداو هر رهان كك ىبوصلا
 سو باع هل 'كيصزطط سلا فوم“ ةدراحتج بز ) دا عجايب ارسل ارم رح
 م/ارعاوزييطلاو غئازها نجب نيب زبوتسلاب مامن هذ ائنمر دجحيو

 نلخت يتناول وجسازاوحربزو ل 7 ار ماسح نمذجة كعرلا
 اًردرن
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 ل -



 كسم ربح يرسل اهجال ؛لعاذزئب :لمدرشطل زم اف ٌدَترٌكااداذكه
 م يرق اولابش نابي صزل ا مبنمتو نير ع بئانملاي
 5 هتلامر قيرصلا كر وبا افدرجنىا ىرع زباحالا ةهإ ةماربح
 2 رط ابلاو قحلل نيب دب هذا ؛ طرد ىذلا قورافلاو عوامل لا لوا مشع
 "نو هرسب :فالخلاد امنه ابر اعشا يفور دعى امذ دلل اير البلا دب
 ل تسل سدد اعث هنا يصرركب اودأ املضماو اًهه وعم
 هدأ اهيواؤبلا نيوسب ردا ودحو ىف عن هثذ١ مول نينصوملا يم الع نع
 . شوا ىنعمواولاّن ا جؤنت اعكد
 ريش رايولب نزلا“ ءبذ قلذلايلا لسا ىادن شهد يزل اثرشل ا يمارمح

 1 لف و رهيب رش متل نس مرش قلو مب هدول نبذل
 لكوو ديف وهلا ليجن اسنالا نوف باطلا ةرمربع هرب رطت زمدذد
 رو وفر دامممل اجمل اعو ْذَمإ الم دما نوجبمن الك قو ينبت ولم لاعبط |
 ةريوعدب ! ناظم وم ثالثا اوقادرارئم يم رلهالوا كقول امي هنلمج|

١ 

١ 
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 وة افكأ غير ندب هدا
 ف

 مدماوبلط ياام مّن ا١اوووطنسم اذاكجساول مك يداوم اسسااؤا مرام
 وا سعب نسوا شالو حا ذاكر اهراس ياا لح

 رعاي لا الملا ١ ورصترصتلا ليو لوغو داسا داورا دم هللا حان ام
 مابرلاازكموسشعن اطمر يوقَسلا ناكنا اورطخا رق ينكر اه وكسب ناب

 ١ © قيعصوهوال سمول مررت ريش شيلا لاقرب احوخ
 ىدودوب امري مكك دازر دكت دوكي اهطسو واش درجا واكل وارسماربخ :

 ءلطسوؤرن ال نإ ازبما ملح اقام روحا ةميسلاو اًهلَواانا ذَا اهلنا يزن

 ده اوأ تلم تزولا موزدو ناسا يوتنسب نزاذكلاو نيكل ءاوتس ابو

 وج حوغالاطشولا) زون ثولرمب ف دحلان ثوره : [جارحاواوازّصالا

 دايك |درولاخن أ نع كر سرنا ملا نب ئمزانسملا ئلطكلاكىنن ن اهب .

 مءنعملاغن
 ها هز علل عصر عاظازر هروفسشلا ل يبقلا سئل بغل رشا هاربخ
 مح سانلاؤسإو اًريطلادبح ا واع رم الد كرك قبل و ل كتيب رمل

 امنه ناش يوب اًبعْنب نعر اؤملاذكو ارز !نيعناطاوباساو
 رلاحر رتب وم بومكرعارلد ورام نبيجنب بهرامصردع شوي شيملالاذ



 ناسا نسي كلب اوفي عنب بر نيس يد ب
 هيانلاوريممسلا اء زرخرلا ىوح ثييبسلا ولأ 3 نا ام/.وإ)عثئل ابد ا

 يللا اسمي وشو نب !وفولاو روما ر يعن ماركو :زانشد وج خم
 ميلر اكوانارونن 0 وب يلوح 1 0

 ١ لاق نيعبصالاِت اهن ارتقا لثمن ارث اهب ئاراعتمىأ :ةللا و
 ظ ورغد نعل بداله 1 را دوق بلكي ماعاذهو-

 ثوتلثوم' محاميا اهرك فو انلالاقو< ةمارتملا رذعطو و هلع امن هلأ لهطر

 0 وعصر“ ىارعل لاثو
 ١ صان اهناو ماركو )غش نطل ودع رك ركل هدي كب حنو ببرمح
 1 كرادلذ كثأ و هود ايوعص ءويعص كيلا كا ذو ملل لعن وجطم سو
 ميلا 3 نا ممل عببص تضل ردع اعل هل اى تال برع نعاج وع

 وبزلا طال زج 0 ا

ولاد نامي سو درالا يو درو ا هنعو تهين هذ ١ يكب ةردر هل! نع
 ا

 | 0  مدوورطم هريغد يامفزارللاثرتلا
 0 نمريطرمت عاده ؟ هالو" تا رلا بهز ربل جانا دوو حرت وح
 || رمت انمبرطوهوربتالانيلاقاث امه ليرتلا ناكدكو م اونألا م ةربغ
 ظ م ثلا ل صييسلا وسر عام مو هو داوسلا لا برصد اضل نوبل
 اهانيعتت نر دك نيرا مرو وب ةيدرشلا هريببهسو
 رف ئشلا هب الدفا هالو دازو اعود ئبث الئو ايدو هيام داس
 قسرا ضلاو بهرع ه ركل اورل أرح نكئتاطر و نمائئأت

 ربعي مبالعو دوعغو يعم نب دو عض بع الركب اوباديدد نجرب نع
 ١ ريهاشلانعربك انما درتي ناجح لافذ د ومجم/ ميتلاك هللا

 انما تابولؤملادبفلعت ٠ ٠ نلكت اعوضولاو يزوجلا نبه درر! اذا و ٍ

 أسر اصنا رهدفارطاؤ رجس اف احا ءبالعتب ل و ةر ادنللا دج زح
 ض تبطلا ب انكلا معااوباو ىسلا نيو ى طع رلو امو الو لشعوب در

 ةمدال يا قلعلا ربح اا ركز سبق ربعرف و ل ٍلَسوملَع هلل ١ ضراقلا ٌلوسررا لاق هنعيلاغت هلذ ا يصر الأم تن سن 0 :ةرحاو قدرطاءم
 يمال نرش نعروك لافدرطلا نيد "٠ نيكو ركزاو امعطلا ئسالاهدرواو اًحاونار و علص رف اوبر ببعد رك اطن ال وفادي اووزنا طودخحر عدس حو ل ومجوصو ىرشعلا هلل اربغتت 'نارمعبإل
 رعب الن املا ف د صرت نب يه ا 0 ا :دردعولاغندللا
 لا رسول! نما جاعلا : عجن ا ا او

 57 ةلئاوص)



 د ىشا بيرم عن هاش هانجتزحا» اا 0 ردعيلاعت هدا يد ير رخل

 كاقو مضل ييؤلاد دروا حاترئرلاح وذل وهج : وهم بتولي ملا
 ظ قثيحالات رفرطإ كم اوهذ دوب تبوح ب طوول والات مب سائ ال يردت
 عن وعفا | وس نب رنعسن ديت ميدوبواوبطلل هوزع رعب

 ] رهطا اه ان كب احا اهومسبلا باطلا طسالا اضم ايبلا خباب 9
 0 ا كأم نمي ا الك 3 جرحا نك عدا جاك بط او

 يي دخلا هنراق 1 دو 2 3
 مشب ارلاتك ,مءلغن نإلدن كد اك رو كفرصر اكمل اهلعباطد هللا يكد

 ينال دع سابل يلعن كرانلاره)نمن اكوا هضيب ا علا
 0 هللا شر سف !نعدارالا الا باكحو طقدتملب
 تشن [كضا نأ اورو, جنبا اطل نب ريكو ساعتي نعرو وب 2
 لص ولتخا وراق ومس 000 اك ئاسسلا

 عوبصعت ولم رادلل وو ع 0 448

 باطخازع ده حابحااهوسسلاو يح نا , وما جشا 1 اد 5 ظ

 ًُ را بابل تيا او 0 مومحلا
 دا عاج الضامة 0 يا وهلا جاتك عب

 ا زر ل> اشم اوربا لكن يد االأ:ال لورا

 : رودرا نمم وكءلرنو ليغصتو رد يوصل فق : ف نرلاانب اان اما لا

 لما كييصؤاعملا خو :وللرمل از ماورلساعزلش ومن ز ذود ذل هوغو دوسالا
 ريثو ها ذريغو صيبا ور حا ورضخا نمو ملا ايوسبلب ناك يرطاببل ا رسبل حَسَو
 |رمالا روصو ل قالاذربااماو اوس رد ف لعْوطع وسطا لاذ شالا |

 بسب ا دوي زسولر ان ذاؤب الا 0 ٠

 اهلصلإم نولبتزملا امن تزتي) نيزل السا دل امن عجور داعو سادنلا
 ادار وح سيوس 0 رلوع لام رم الارلعو
 ننكلاركد سون اًماو وت دولا او إل م ىئددوةرسائلات انولطرلل موبيل

 تحلاث يا هللا يفر سابع ار نع سسح بلع د دارطشس اذ اعلم
 ّْ ععنب بابلاؤرملبملا

 نصار جالماعة دولا ملك ةةينلا كح نوككه لإ كرك ف نم ردا رمح
 ها



 رفا تيل نزين عطل نحدد تر دج عيفلاب ا
 نيفداّصلا ايل الاو ئكماعلا العلا يلاراغسل اف كدومل ارب اميل لمع ةرلحال اركزن ىلاعن هللا ١

 هةايتع -اوو داو مسا سحر ثويدعبب ىشدنسين صرحا ]يلا جوا زغبب عشان ناين ١
 درر ول خعسبل ذم نعال ب دبع طدريااظزبو تكلل عقب هللا بهاول ظ ١
 ريضدو نيحلاصل اة |جيلعإو نحمد ومو نيب اذل زي ىلذملا نوم نوصي ل اعاؤ مب ا

 هيدر سنابعب نع ةيزمرتلا علا و ويب نب ربغ مرتي جيش ال ب وعلا
 رمالاونبز وجنب, دهيشألا ارا ضوياالملن ادعبنصال طن اييييع لام هّنذ١

 ماعلا عادلن اير سب راًبعْنب نعروبزد اطنئللابزعد اوب١ه ارز لايرذ الك
  هتامررلاج درا يزجبر نث او نانس نكات ميدو يشيعل لاذ وكّرلا

 . يرن لبدد نمهاركمرعملا_ بدن دب وسن دكاوتسلا مب الا 1

 سفر جوه ن ايلاف هاو رتاعدا وراق وزار ظ
 اهنعلاعل دللائضر الشم اعنعلذو ورسم نع :ل! نعرطاخ رلاح ١
 مجهولا | زن ئطقرارلا» ارو دوقب اسيل ماَعورضاجلات | ظ

 مه دسم كبلا د :رعرلاصلات رلاجم

 432م ليابتل انه دب دارلاوراددحرا امئالارو دال اياب طرتح

 : للرب بس اهيترثحو لاخلا كار 8 ارك ببف نم اهنوطبو
 نبامجن ةدرشم ةموبحو ثوثلا راجل ااونب ارادت لل وملاو اهينكلذ ' ظ 7212 0 انوع ارح هك الر ورلاب رعبا نم 'غ

 هتنالوإر املا م ورب ىديكخا الر اهيلاب يحس جرو ةيورخ نية بلع ١
0 3" 

 ل اره
 ١ 7 ١

 ْ 0 رمول رثلاالع مكر راسل نير ان ميل حا
 31 : دايو ام تل يدوم ذره وليس هالو ب مصتلا ياكل هذ اصعب ظ
 اور شد هش الا بعاونبن مشير اهل اذوب امال )ودى ذ ف ابسبو ظ
 مهربحو اًصئالارودطكوبو ةرعاسإوبب رس ْ

 9 شالا رعاوسب ث اعاطلا نم اههبترحودو؛ يرجاملو اهلها ترحب اهني وو مام بلاط انما“ :مائادفاضم زحلع) هشالاربعا ورع 2 0 لاول ادرل ولفت هره اظاز وب دارا ناد اهلها نع الل ىلإ بر :لحل نعام ظ "عب رارلا ن اخ ثوطبلا وول بدرب دعاشا لان اصيال وز انمي ارأ ابدربح

 7 (/اكباباع الاى ريلضمالاو هلبق أ مضر اًعب هرهاظو كوكس قب
 |! | هولسي لع داكخار تنور لمل اوعي راخاوؤ هلا ربعاوب > 1 "در يلا اونبنا امضنالا ار ودريح بسلا بحل رب نمو عما ذه د



 عون ف ىقوراشع مب تونالرخا اع ويوم كلكو ةللا وذو عاس ير ادو حرز تراك يدر دول ميشالا بصب رادوراج ايبرأدر اضئالارو دوحراظئل وان دانزن ررسا تشيب رح نم ظ 2 خت رب اجنعدم فالالخالانم رئع لا راجل | درمد رون ةياوراصاو
 ا ل رش تلا -ر >الانب "علا قول ممل كوكسو ملواوسك تع رص رطل حمه نسف اًمضجد طجدراص ديل اتي زكي اسنامالسل ار ةالَصلا مملعابشالا ت :راحرشوهيلطالارحارب اجد نل اندر وبح لامر درمان ام نمر اد ضمد نأكل بنعناع اكرصا الوديع زاقشم 3 لذا زكر لكاورل او هيف شم 'كاشم الىئؤلا+ 7( هرسبلا كن دوح
 تنال ناحل عسل ]وب نلفلاذ ذامل اظن جترز ىلا ماو دو ةرهاشملا ايو ورا جنس داير كرد ناك د مالطا ] نانا بركس ول راع ا | عرولا نب دربح ا تقيم هولسو ق ارعل 300 اذونااطيا ارو ا 1 : انك يلرملا ربع! ةدابعت وكل 1 الاممجو ارب عصب اع دابعلا ده ضد و ةدابعل ا ىنكم ل رددرحت ىانلاث ال مدهشو هيهأ 0 ا بس ل زرمدبا ءاقعالا وصب اعبر وحمل از مب س الواد !ىلاوشب كدرو اناا الان ملاغلا للعم ادويلاربعنب باور ظلل خو رب الب اور ىف ةرسج جب درخ جر تج و رالس 00 ب ناد دعوا هلا زهير | نع ةر احلا يسرا ابل اور عوطوب الد نبا ليبع ارسبامب دوذت لاف ممل امن ءانذا (ينج صحب نار مغ نع

 نكي جاضبا َيملبدلا هلع ] داروددعيلاعت هند ايار صانادبج !نبرطس نعااعالاب اش باوشلا | ||
 صحا اوربلع مركب 71 علا ] نما حنوعتلا نير شكا دوك إيد لا جروحربح |

 را وهيك بابشلا متبل طا يةجناكوهلب مبشل عياد ابش ربح ؤ ع امين عيملاعت هن اين دكلا دبع هرب اجاوغر عاملا عج هدوجول هلا ظ
 ول جسد 0 لع لكْؤعر سنن 5 نال ارددعكوتنلا) ةصاونو الدو لعلار انو لكي

 ياحب اشم ويش ندرك مكر لقوم ياو هلي | 6, |

 1 0 رحال اوشا ثاابنلا هلقو»لبصلا |
 دلل 1

 ل ل أ ا ل ل م
 5-2 01ج 01107 220253 0 2 59:07 527 03192 72



 : , ستر ىلا رصلا ف ونغم عش بابشلاو بابشلاب اًميسششم مدكسل

 .تاوىتيلطلا وزال نعزومللار جن وش ابشل ١ ريملب امك ب اكلإ شح

 سول نسا ولع اهيظا نْئْميِقاَمل هرركم ئاذوعشل اضرب اضييبش قاقولاد

 ارطغباو اوس هبحا توتا امتى ران اى عع ل ماو !ني لاف ورمؤونل او
 ثم دوا ذو ا 2 توست اذ ىرا

 الثحإ هر ىف هحاببشابا اوثقنالا بلاط عب ملا بسر مملا

 ناجم . د ناين اهل 01 هديئاقلاو

 لسا حرش :داثا ا عضلا زد 0 ىنشم فا لافؤحو ثنا
 نحكر بازيلا ىبمس داس يؤمنون يسر

 دوش ومي امشلا وطصل انزل اضئال اً طزحا ارد شنو لإ وو دذع
 بول مزعاهر اوناش املا حالاواوجرثك لوزا اداوملا ونهر
 ب والو ممالك اهنسو م/ ارح ود وررنع رمال ةول هزم مله رخادلا نوط وعرف |

 0 منارمون ايم 10
 تشاو وروما هزح اهوا ارتاح م ا

 سلا 0 حالا كرش مرحي ارش زابسشد نمو قرشا
 كلوز نصور ار ارحان اا ةر 1 00 1
 00 امش مسي ناوعس اوربا اطتسملاو : رسول جسم

 3 0 داهمت .٠ اييفىسانلا ب ويْطْقْرإمَكَو . ٠
 وعي لعيسملحلاو الاياب تسشبهاخالا د دوبيزل حو رمملاقَصلان الع او

 وخم للكس ورخام وامر ع 0 دبخ اصاجلاوس م امالايلب يزلانّصلا
 ةلصلا وشريت كيعذ اسلارلع عم الاوها دهال م١ مىعوربسوؤر روصقفم

 هجرك لوا مل عملاعل هللاعر سب اًمعْنيِوْوماٌماَى !نعابطت 3 0 ١ نع
 تس

 زلالدر نول روسو سالاةنمث ومبرعت ةكيارئلواع ابل 2 لص

 َ الع

 0 خلاد بطتابو اًرملادثعولاعت هلل ايد يلارطل الار دع ينم اوسلإب ب اضل

 : "ا
 3 "امال نعطبصلاكفاصوالا) كل مصاصننخ م نامل لاجل ذو صرخ



 اهلي ويبرعقو وعل ١ هَماعلوذوهو برارما ةيهرعشم ىضع مالا! : دع |

 لضعإو الارجح ة رك وكليلرب اهشاوح /طيحاولنس يااًهيسر عمت اًسو |
 طصيهلن برب يوسذل لاق غال | نع بام لط اكتر شاااو اروملا ٌةالّص

 > ورحم مالكديدو
 متم عدو خرفان اكوريعشلاوبح ديلي ووبلازبخي از او فك ؟ماعطومخ
 الك هام :رابحالا معد وودلل انمإ ص ئاونا رهاطظبنملا . نكافريحو

 ِكلَع رن عيلاعت هذ عر رك ىافخافل ك1 [هنعيلان هلل اير :شاع نعرف |

 لوف او مطل مثيب ؟باراز.؟يزنسا طل شخ وكَسلا الص مطل سو دوطلا يب زيشاَح
 اًوص امم يراد ناك قوافمطتلا د ذو ٌيهؤلاهدروال بش نين سملا دب
 قرع مبجر >ورلزنا 5 ربعوامف انوا "بودابست نيزههسرب زكي ر املا

 زل ماعطلاويحو بعل ع مؤبخلا كا ١ رمارلإب لع قلب ًعوذرم اًمعاضا

 ا نمو شالملا 19 عم وصوم | زم يرعب يعال ارث

 اطبخ للم زفاو تاكو صوم ا ب كر هوحلا نبا براعم
 رضود وعل اؤووشعل ادكسلاكن رونو ضرر مل اجرا بط 1

 لاو لل اوه نام وكو ناو طع اكدر ضو را وفومرظاماسنلا بذل
 1 ةقيعتمو و يرعش الا ى سوم ١ ئعؤع ئيئدوملا

 ا لاب نا سال زامل ةارلاو هل رمحو موعلا يل دحابتيلان موكا وار مح
 وحى لافت نوكاهوهل دار اب - راف دكولم اند انس اًصاًرمتم 1

 اهيسرصاوشرا 11 عض وهل اكياوو ةريحلااز 209900077 طيومطتتل "| لبل

 الرف فرخلا نهونكننال اهنعئاعت هدا يطرد الشي اًهنعن احن ظ
 هت أح ايس و اهردور ملا ةروسؤلزغملا نهوملَعَواب نككتهول م الوأ
 بج سبل ءازغرسشلاو ةؤعببلا رح ىحو داكسالا ويه لاقو ضيا

 > 3 عناب ل

 0-2 0 0 >ةيزوجلا نبا ِعَدُر دبور كتم يعدانسالا |
 ا وام ل وررخحا١ بوب اريعزب احلال ودرج الاى معا

 نكعالا هس ودل موج ملك دك نامل عبتم 0 ٠

 انيق لينعر سابع ىعرفاس هد اوه الك ن سلع ن5 و يزلاو
 فرخلا نه 5206 قالا ذب انتكارتإ[ لد (ولت التم اب اع وتزوم

 يائتالزعملا5 ١ تارملا وهدا ريحو لحال نموملا ومكر جلا ظ
 يمه اصنع شبل نع شد 4 نعرصت نيؤهس نبه مم ح ع

 5 0 امنع لات هكدا يق س اكويْود نوع
 رد ومو يرن 'ليطاوبلابث صا نبا

 200001 وطولاوصتخ قئلؤلالعمرتا



 حلاق ءبراعربو 0 يدان ور كلما وراس 8 ظ اقلك مايظ عتاب مرن يفانرح نوت يداك ١
 2 ا الامم روع وكم 5

 ماهتازه سي داولرل ق اسود )يطاوبلاب ثاقثلا ئعشوجلا ةفلماولا
 0 بروشا ذا_رماوسالاو م دش يؤ اضالاب سس اوشا اور قو ركوسلانماؤشو م ةاخالا را مطلاو منصة انانم م ١ماعطواررضلاو ةفاضالابعفانرمط ماططم ذل درو رج ملي ل ازكوم 'نم ماعطر مزمن ٠ .ريباتصالا هجوم تلا مربح
 ,ةمجاسملا نمل داثدرثوكلا ملغ ل يفنت دا عد نل يون ديشو أل و
 دالزجوزعلاب» اموشو ممن ولا حاورا عن مزز رس ياه
 | ةدايظرست راو نبت كدوشيو يداونرس ءامىا ثوهرب داون يلا ام

 و27 اة ررزنن !نمل اب داوواركمل اره مف كلارزبلا مس اور انكلا خاور ١ امه الب تدوهرض رب تاومرب يرضضولا لاذ اهب لاط الوتد : 0 تل هاومي انم دارج لا لجركث ومر صح زايتل ملط مدر كيو ظلاب هيو ادلاوعوارلا ناو جلا رت رذواهرنمل وزن نكيالزا ثور طخ
 3 ازعل حرلا ثور جمل |توعرمزشا هبه نعت توتنيصالا نع

 ثانوربن

 را 4 ١
 ١عباصا دوغعب انذار 1 نما يعد! مرمر ا
 , لاف املا ئم عب انا اول ثمل وفل احدوجول ءاكإ هذان ناب كسبجا د

 اك يون 0 يو نونوم لاخررجابلا وناجح ر كوم اكن رلاج,ضشملا لاق امزع وامن هللا هدر سابع نع بط جوس لاو زير رحلت نرعبلا هروصكنإبت ناد ب نامه :ر ايا مث ايريمح مش او ب رجول كلا د وحوم

 يا وعلا نو يماوباوهر بزكلا متم رمز اوصند يبروشعج

 كلا كان حا ف درشعر لات نمش نعي ثاؤلالا نع م راض ئيوزاملا طعن كعلاق م !هوببح نت واس الازي اور قدرا + دب امروم ساد انلإمعاأم رنج !ا# هل عدس ذومزتحاز حو اهبرس بع نب نع اجر وللقو ثدا م ا 1 4 "دبع 7 001 ٠ هر مهو 2ل:١6

 و غل ر شم نيس جا مشب !قلخح لا

 نر للزي لاثو ةيسزلا يي بصق وول 0 هللازوسر اياولاكلاف سارع ل قالع ني دانز مدعي ارورلاب دمتي ظ 0 اذى +ىلعثلا صبرش تعم اسيا نع جطلا نكد نا هلو او صرح م اموت وكمت نمررصن طاوغو ئيزهاجل نع
 ظ .ارعل

 3 ١ حش قب دانس اانا لاو ة وح جرل و يو هدالسا
35 

 خل رماني يذل نكح ٠ اءونحج

 0 ءاوذ رحل ابره هاوولعملا يدوى ار اقام لجو يذاتبالو يذوب نا

 مع



 0 ساس تال هاب زعرل دار تؤع حالا ئيتكتقأ

 كالا روز قالاع تددابز ردع وقدر زد باوصدول ولاا زكر حاوو انآ
 ,لعلا عما مهوضو 1

 قلخأ| (ؤووبس لل جرل !طعااًسَوْش و نيسحْلطنيموملا لح طع اجرب ظ
 رول ظ اوي ور قلخ نعل سفن اب 4-54 انا اعف د[ذكن اكو: سح ةروص

 ا رجول شاة داع الو جوف كك رش رخو السلع صلا هس شكره زلت دصبط د

 / ١ يطفو كوطاو جذرمئشلالا دوعلا مز هتك داعلاو
 مده ديواو عا يؤلاو هسقن ٌْيِواجْنْمْرف امل او حالصملاو ينل لم
 مد د اكصرشا وهاطلا"ة لب هي حاومؤحر نعوث لس
 دالبلاوز اهيهاوار انت عقلا ذبزااذم [كلا مب دارت رث' اود يا اضوعخحا

 "رولا مل ن تا هاظيفلا ليغ الكم دعمك مامون ال ةكاحلا

 دعم اوى ويم ا فرطخم رصقلاذَعساو مل اريام جم

 دن ّىاربطل ا عوطر قم ارد [وةراوحازلطل رطوبشلا بطلاطبلا باطلا

 ا 3 00 7 يعبر الجحرلا غلب اذا بريس نب نع سحر 2و لاذ :
 هاج ارسنال وردت ماى مرن ىف ثمل الغ اوصقن قريت نم

 ١  1ىهبس نع شم بطرس زبر عنرل ودل امدح »

 طيب الاوهو فوصل لاو ةرادل البلا وايِهْدُم هلام قادوا اوي
 اهريغو موسسلا اي درولاو عبرل يمحو رمل اود ركلا اعفابسو) اعطت أت

دوهوذوسالاوصو كرد هاير لرب ذي ١امر ىف
 الع ىسياددلك ثم ببر

 :جلا مما جابااحالا ناك ئيرنعل ا ؤص ىصو ثيحن دىالإ اماكل لصو هن الضر انت

 اقينهلانال راف لك نود ناكيير ب ا ذصو فيحو زاره ارب رشم اود

 دود عطب ولوبلاو كمطلار رد هلل اعناسيفاجطالاركذرثو ةرارحّرُشلا

 ْ فلا بهزيو هابلا كد حو ةرعم نشك انتبحيو جئرلا يمحو عدرب وائمالا |

 ٠ حجو راكملا ن وكسو» ايطار زنا نم را

 ك5 .تيبسلملاو ددذالانمب جرا كرش قو ب نع ن اعمل ايرلاعب قلملإ

 ' 57 3 1 : ا رعلا ميما الاه ال م

دالاوإلك وأ 7 تام هت 0 دلال وج امينعلاو
 ةر اكان ةكو

 7: ق هافرشفيوات لدي ينهون ا ءر ارمالاذ اونا

 ١ فبحرم كو وعود حر ظابط شلار حاد عشر اع ملا

 0 ؟اسمزب ب سملا ف ينعلا واتا
 1 ةقبطو لرب اسمو رز نإ كيمو اوقئلدلم رم اجئاءر صل ومالا مبوارت اًمرمح



 | موك هموملاربم لع وع كوباملا بطلا بانك مد لدن زف نيو يشر نصا
 4 "' مر ميجو امش هلا
 لو دروا ةهبلكلا باتحاوبا شكر كه قامت هللا يرو 10 أ ورمل رحلا بلدو يللا وحلا لحال بلا ثمار ايي ا اولا ووككأ نجلا وج وؤياعلكيبلار يسوي ئا اعلا كيبل بج دلما رم نعوم كلحار غجالحارولاربلا كسك ريس ااموبح
 رجب ور هثرصو ن اسهل ل وحدو ن اريل نم اطل او نارشعلا!رل اوعدب ٠ | رسوأ حارا دايشالا بش الث مان رلومرجليأ هون باسالا ولا اًمرح |[ نعال ماو ازعولذ حّرصم يصل هدرو ار تدرط نيمو مدمر اطل طي دلع دارو , ةرارلاو“ ”ئ امنملا رزعلصو |نءعدعلا قئيحذلا
 نكقببصلل دون نممد عفللب يع عرف قفوكاشرج ا ,ضابب نوم
 سادلا عفش م دبلطئمرنلإعزإ اعوأءاياف وا! راو هن ومرسي دب عفت
 2, | رجب رجول ول جا خ# 0 مرطب ناجح بو زج انبوب اور صد اس عمسم يف مدأ ند كا ١ راس عب لانا همجالا دارج نب ودرع فد رماداهو ا . ماس وعر جارطاب دول حاس اعلا عببصرهاظو اخ ا نال رارعام رعب رز دما لاف ودعي اعن دن ! يك 0 ا ٌْ
 نب ةومس» نب رد سنع بط ح  كمأ 0 جسر فرنسا | هومز ' لطصم رك برامياةروومام كس اال هلعولاعن ةذدائضر هر زن سحاب لاقو فنحز جرلو مل لامال و حول لي ارللع) راسا بدو اور ب 'ايرم ف دتنا عرمان: / د جالا يشك يا ةرونم ام ةرضم ءرئالامرمح ميل واذ يؤ صال ملا هازعولئاحوسم ئيبنررلا هدروا هوب دلدرط نمو رسع وو ابطل ه هور هنعو طقرارل اوي اسسلا ,طيغضو !نمدعلاو يهنلا »دوو يبلكلا بانتجاوب يدر ماعلا 20 مصر باج نعرف وش ا) ىينشارنع ارنع ناصمر عارم بالعو ارمادا و بور جيا رن رهوب يهراطمأ تلغع و ىلطغ كاوا نأ لاح ثادممز مان طاعمو ا ملاعا غاوترب جنم احجار ؛ ىاةلك اذ ث وكب ثاربعل !ريلخ ومب اسبح

 مئايصلالال رجلين احاوب اناا ةرشب

 ار د نخر بهل نإ بنرحوج نموعذالل) زوهو جت ئملبدلا '”لافووتللا ُّ ومص هدالسإب راما لاك امهنعيباهن هللا يد ١س نا نوع جملا وزود اوججاؤكو مع حامتتج راسل 5 'دانار ةسلطل ار[ د وة لوكا و رويسلا قاههسؤ مقا يهين نعل ا مرج



 هد
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0 
 ١ را

 | الوز دل تع مُحِبرَصلا' لاو كلنمرم عب راني اصلا اسوس
 براي زطت در هبط متذلا ويب لقلب وضمن ا ناهمسرتتيلا ةراشا | ظ ْ

 كندا ىمر لطم جالا هضم وما نم نيدو رسل هلا حَسْوطسلا

 الكلاب ليزدتلا وطن نلت وعرف مارما مس 0 متل

 | وهيتما) العرج ضرالا اا حاولا كاعن هلل اىضد اميل
 ١ امسيربح 0 0

 ْ هللا مهجر يليدلا هع هاو ب م محا

 هومر ومو امر يضلاف از اندر ام تريخا
 ادع السل هيلع يدوم حازم بلد نارع تجيزيبرم ةرّهصاشم اول ادا ظ

  1 1لسع 2010 لوناربصب اان
  0طاو ازيزل ميس ن ناطوتشب مل قناص ماع6 داتا ءبرصق و وؤبط

 نسوي قاك بجيل ىنم نكي ناذ ضانلا حسين١ : 0 59
 : | رمال هيه يلاميراسئرمطو اه كو ّيوؤنلاو حشر رلاةركد ميلا
 ثلا ومالا إل زن عحار كرولا دانك زنت خواص بل اطل الاقوز وحش
 ظ رف اوررحاوع يذلا عيت ىو اد الا ور ىلا خيش اشل اوريون اهنا

 |١ سلا كنخعيو نضر الاكفوم كزلا امداسل اربح يصعب رطرالاو سلال ار اشم ١
 تاوض الاف او امسلا كد كب [غبط ةلدحد ار امن الوصل هبجوو هدا": ىاهمسزكا .

 | تضر الامحو ع نقب امنبو خلت حارسا يلا رحوربو ص ص نرخ يدرم
 ظ دداعرسر موك د د كبح يضلاوعاطلا قو ينن :ااهن احا قدر بكسي فلا و | ا

 راماوزساسالوبا وب ننووتلو و هارراسرليل عرصرالا يع عبر عمو اىتسلا لعأ
 دبر خر رنعلصرألا يلا ريد موك رشعارسلا ا هعبصإب !مزيس موب
 فعلا هلل ايدراشيب > اشيا دنا نربط زد ا يذلا ضاالاوانسلا ..  | 2تيب اسوم حامز راهي رتعل هلو ىلا دانرو امنع امن هللا يضر

 سرا تازرد سانا يباح سس |

 بع هينمولازبما لع نعد دس بس ا
 ريعوردغ عجب باغلاق ردع
 ظ لان هلذاوطر دو هوب جيزطحو بّرعلا ا البال نجرب نيج

 | ظ حالو تيظوثلا قوسسم تسخر ودل ارامل يد ب بكوث مل امن افاهنع
 هيقورشك الا ردع د ازهالاب ملاص نهتم طق لعب مرش لك تاّيبرملا|

 ذئاور قد ىشيرف» يسلق مخيصب مألإ اريرشلو رل وامن حالصاب اد ادور
 | خب رش مل وكمل افرتلا لعل وك ذللملاو اصاغمل نورد شيام .



 ١ | وش امم حو نيرلا جالصانهدارملاو موجناإي هس ث اخلاسملا [| ١
 ١ | ظ زفه عمونملا نمنون اهرب زل (١نوكسس د اذحا الا ذوو جو لا

 | ١ هانحا جاف اح خم وكس املاك ن مع ب اوج نابلس اة ضو وطلاب 1
 دود ؛ىرلولاٍلعجوزتلام رعالا ذنسواافططو ةييشوشلجا راو لع ا
 : داوفا ديم اضاو حب ايدها مارطتملا ومن :ننلاهريرفتلاو ل د طإ ع يرحا ا 7 000 (ةداورىو هاعراوو ال ارل ويف لاثب القت اشالاوا 1 صخشلاو لوا امال رابثط ابزييجلار كو دشن ئهانحانس انامل اور نسد ١

 ١ يااهل جوز عوفر اوف مهل اني لد اعرل نمد اًعر ادد لوقا ولو موحلا |
 مج اوز الع < هيجورؤل اا وحر شا نه جب هب ىنننألا كلم يذلا ا لجملا نعزي انكوهواربلاق اسما مل مي يادرب ثدح د ائالا ظ رب ربنلا كرف ورل زن اًبصلاودبف لذ امال ابر 11 نوضاو عقر او طخخا

 راجل لج حو بو غرم ”ةيولطسد الوالالعوتملاو د ةنعشلا ثاو ظ عتسوف ند ددسن اببو الخ قيحألا رت :ال(ن زل بنستلا ةنايل أ“ اياد ٠
 اذ تحس سل بسن اقف ؛ [ىككر ابدع ارم داو تاتش دب امس |
 0 1 ْ إ رديف ميلوفاصاو بسكر ملام هرب هن ازب دارلاو مرج يعطل الاهل جش 0 مث اكشنوم فور ل لاغض هوعوانتس كنا ذوهزب ثا ذي الرلا يشب اك نا ل ْ

 ا

 ١

 م
 ادعت ا حاسب كل عب ابسا قف : اذه -4 ارعلا نوم اذا اان مرو اه خالدا و ظ مدس جانب الثا: نرباعنب كيمو ا ا ظ 6-0 دانا ةجلامث لا يل ف اه ماب طنحيلسو معلا لص ردا ث اهم ظ ا 5 يس جم ,ةردوهو») نهفر هج ةومؤو ١٠ أذل دارما موي كناذ

 يراد عرصافت ل يواحيسوداولاوتوطلملطدومتلاولكد 22 ب ناومخحو ذا فملا اهو مجت دول لح 0 امص ال لك ذو ْ ايا داطوجو) باور رار طم ملتاد اظوجو 20 ا
 متدامالووفاو طر مع يخل عينصز عطف امنعد

 ا ءلمل ا 7 ا اأن اذيوذول

 ظ 8 0 وا ولافطل ل يات نينا اذا عوزلا

 "1 / مومزموهو بن اجلل هز تارا“ -عوما 0
 1 ا! طلال خا و هدا اب يملا ي١كنا موؤلاوتخ

 1 1 ان الجرب ال هج شم ىذللم اقفال رهيب لنل اد
 نسب جرس ز قد را لل جيرلا دج نيل طسالا وصخ 0

 | 1و ردملا هدب وا عبؤم زبك اكرخلا وصولا لذه تالتع
٠ 



 ةلبيثلارلارسنب ىفرصلا يلا يبشلا اف رمح لع االارلاوداّلا 7 ابيل لارسك ىفرصلا لا ليش اف ورخاو نمل وادا ادداتهلا كانك أ

 رفع اروب اهدينفا كعكات ها د١ تو ئيلموملا مازن ومس ملوم 0
 نعريهحداساب يور يقصف :الاوشلا اهذاحلا رانا رم الج
 2 المصاب نيريمس
 :اميومسش ل لاىا ماشا اان عزك شلايالا ىو علا دوم
 جشاجالانغأ حو ولو 0 دس اهل ظمدومكل د 20610 نكك باه
 اهنخواورسللا زل ذل : ا را افلا تجر اناميحرز رعد

 بلاوككأ ال! ان اب ام كلف نيد ثم هاف ل مك نكمل نال ع نمر جاز كك أما كلاش
 رحب كل ادبهميفو ودع لام دلل يقبض نمل امئكولكن باف كاان

 ِ كر يعزل لاف بج اب دز نعدب عج - نازوجإل ن احح لاذ و امصلا

 تاوترص الل فملا ءازعول ذأ اًمرصم يملبرلاه دروا مبرطنمولإال ب هاوَرَو

 عد ححبوصا
 اهحاوىولحالا»ب .اًولاؤ اكريمان !يزلاثرئلا عب اًمهاَواِرَس مالاد يع هرم
 رلسر الو ميسم ١ِممَلل١ لوسن مرد اكلوادلونب را دوو ْنَ نعليت

 يال مام دلو يشم بل وع مشن لد يبو مالح لالا ملح تمكو دن 03 "عدد هرمي سيع مم اهينحاو قل يبدو ىرهلاب
 «يتاكولاقلا انامل نيد عا اظنناوداولاؤش وهو ةدلابرهسلا
 المن زيسدو نب هك عرح هاا دعا هداولاد اديزفلسملا رص جوعالاو

 3-3 ىو مصر لاقل ريغ وأ :هبد كعلط مود
 لعذانزو لعد اور !امرلص الل ضاخلا ام اياظوبغلو يي
 تالالك  وذعجلا وب هية وضوم ةكذل 2و اقم اثار لطم اننا انهوهو
 )| عمي ما 6. وت الو اهنم جرحا ديكو بالجد ادن ورعد 1

 هذ ل[ عووب هم اًصبْخاورسمشل || اوريستلا عولطو, فلا نيبرض اقل الاكزيما

 لانمي مالا مةالضلا لعد هورحت الات ثاللب هيي م داعل 5

 2 ةالصل ملغ ابنا مزمن يزل بز الا ةوحول 2

 "نع

 الا مايو بادالالازن ازذ اهضر الاوز لا
 8 اا 0 و 0 0 تاع اًهظارور ا 20101100 3 5
 لعلرب 0 لا هاقلاناف عدئازج لحم 27
 ا انا او رجر اتاي دوح تأ 1 9 0 ومادري وسل نه دابعْلَع
 ل 0 اهودوه وسل لاق داموا لاو اخو 1 ا

 ىشين هيف ضر لاو مامن اهلك هللا نانا عودت و تا 20



 ءرب موي هن لارحإلا رن ا يراضملا تعزوربعتلاو بنل علا نع ْ
 لامن منان الز مما دونيعت زكاصالا ٌرْسالا هزه هللا وفل در ىئلاوككسلا ١

١ 

 يلامذهن الوادي ةدابعلا اهي دلح ناكر اة داعلل نايس الا لح ١

 ركشلا ع بنيت السالاوبكوا ذكمجلاوو ناسسالا عئجب اًممريمالاوناسؤربجوا
 لع ا ضرك نان مني مرسلا نعرشن اح نم يور ودوحولاة خد اع

 مال داوم بشاب دود لح مل هللا نايكومي 0 د دومسلا :

  7عم هن نع مالَصل ذلكم ليوم تار اثالا معن نكن الار
 اورانخل امو ومش دريل هللا رائل ضو تسلا ٌثابد رورظانش ل ضربد صرسإحا
 هبح طور مث ا غن هلذا يا ةرد رهو !ئعالمتجلا باب ف 0
 م يرانعملا

 هيكون وأ ولحد ر درع وها هول الثسلا مايااصاو حوبسالا م ا ئمواعل
 ا وا ءاضمللب ا درطانهيسموج زير مد مال او ةالمملا 1 اًيرنالاملم |يزلارط اليسا ازعل اكس مالسا ابعد دا جورح يرسل نيالثر امنارانل امتي هالي ررا عولخملا هللا تساي ديفو الم ايلفلا يااخعاشلا | موطتواي» حالما ضقت ف وو يامر ميدو مولعم طعاذن اد لولا 000 اهل الضرالاوإلاو تاو تم ااسو|لجالا لخلايا امام 1 ا ا كل

 |ايببألا) مدن الثل !قالضعألا» اهب رجح ببس : اسس ره ا اداب دوج
 - نايبد ريو اعلالاند :/ اماركراهظاد »رعد ايلوالاو نيخبرصل د
 ممم وك رذ وضبألا وكر لجؤمو اذوش 0 ١ هن جكشإال ذا
 وصلا: وريد وكول البلا نم الطاووس اقل اب انجل اداوصول
 ايرارصو ناب ساو ومناشلاة انكلاةامرموالعاشلا انك ربمامياث
 راب !دنصرالا ريو عام ن ان اريل نمد ميل ميسا نممب رجا امملا لا

 0 و 0 ,
 اينولا برود ايامنا يول يذلا مويلا رثاؤد ع اسما ماين نس اًعركو ور اووخى
 كفره: ءلطا ذا اهنازعلجب ل ارا نحر لوقو نكرغل لمص اهدا لكل ' دار 1 داروانل اان ال مابعد ابا ييمصو راف رول كليب ةماعلا ولو عاشو اننا نجلا نلف انمي احسان هيد حشاد
 | تامل الكر دخاس اردو ومقالا وملا ١ طوميمل رن ١ ترةوولا
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 الا .إسبو ميلعم نتا ةديصولوس رادنخجاع اىلاعت هللاوذنع 1 ب ّْ
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 شلال اداجب رخل نيعسإإذإ 0 و 1 اطول خس نوم ||

 حالا :دىلاعت هللا 5 دنقرنم نبق هو دهس اب

  قحو نيزككل والاب ال١ ظرف داللاخا كك ذب اوطشوكول مث ١ نيلششلا نع
 روما ارب اظعنمالورلا مود رمل دام د رخام جو معلا 4
 :لشصا دله اذرت ا داك بهذ اير ضرالا داكن م نول الملح
 ةعاس نو: عاّصلا مايقل الم اقام ًاقلطارب يذلا بعل اخ شنقا

 يا ايمبوهو باور ْنُمالَّصلا و وصو نعومر_عامئداصبال لؤيفحيا
 دا حاز هاباد اطعأ الاايش هللا لاس اوعرد

 رمل وعر ان هتدايضر

 اما اهم باعرلا نراخكالا نموا جوفاشمل الا ريحر يطفو نسا ندي
 ءاندا ل صّسلا ن كور راغلا قليل قاكالول وق نيدو نصنع الام ُد

 اذصورعب لاكر رقلا ليل ئش اك 3 مسا شف اهنبعإ |هملعب حس سو
 ف

 ٍ اولا مع ىلاعن هنا يصر . لكلا ام ًكيرصربعسو و هد

 ا 2 كرجل فوقول التزم فروع, لرذلس ا سس كلل
 ا سا يني قطط ملا فودو نامل نمو يالا نم وريغ

 انالسمصف اف 'العبجلا ور ديوالتكم الاكذدسزالا ىوشب فو 3

 "حجب اهويغو مهب نم فاو هو ملح -- ذي

 9 دال 0 ا ال لاح درعا

 58 : ميقزلا هز ”رقاوأ ارطرشيع تسر وو 2 01011
 هم تير م

 0 5 وعم

 موو هراشل )ص العش ايه )عل 1-0
 .ي اهرلاه ذو وص يرش عو ىرحاو ع درم كول اريل ملا ري 5 3 58

 00 د و

 جا لن يرس مسا ملل ةكيالملا نم نم عار حار زلم ةدروم امو دم“

 رخو او اهب كم ارماواميسزلا ياعين اين كيلعاولاقلالا

 "هع ردلالعامتل اعاواه عفن ل
 امهشعرلاعل  هللاوت سابع نب نع تصريح ىدبس ئرعاإلا ]ت



 لاخوي يل ,لاحروحلا ي ارومس نب داجخ ننيكلات وىز وال نوعان
 شرحا جدو دالا نع رعبرلا اطلس ملل ابدورذلاد د مانا زنا جرتغد ناك» ورعاصئى امل لاو توونموهيردلل نبا
 يلعن هلئاَىض ايهفعر ساحع نب نع ةيوبنلا تملا ناهالكم ل اوبادينسلا نيو تطلاؤين:ذ ل ئللر شل اعدك ر اش[  ناللهسسلل اورلا ايئارشو ةروسكم وشم ةحولخ مي ةلاوزنم خا داورلا ثفخنالا وف تِصْباَمِرَ انطومشلاودض
 مصخلا عينص حبو واامثاثعب احم قب دلع ارو بس وك ,ح د لاقو بع

 , 8 ب اوصوبغالسنسلا نيب نم دب ةءرمزللا حوت
 يعش ىرلاكشوذ اسال بلان مل ايس ةتوم رلاماروالادؤلخلا ديب ودا نميعومرلا ضو نوبلابقلعئاملا توك ارح: ئيود ملا طضن | ؟اللاوزيعلا فنبة نصلاو ذل اهلأد وزيشماوليومسملاودورللااودل اع
 ة زعتر عملا دلكذ عم يح اواتليشحو عند ايلا ولا ضلا فو عم ىلا رحاحلا كسصوشل هولوعت انوا كدطوابل هساشل سلوا ملال مذ الامن هيدا لع قبس امن رن من انرغ لديهن لمنح دماج جزلا بلعلا

 عقل سومو لا نع ىويشلا جطلاو الع 1اس رالاعنس نسوا هضارع ادايابساوؤلعل اداودالا الا ظ
 ونال ييكررل ةرشعنسع١نامواةلطم عر اناهررعال زكوحاز ادموخرالاحنو داس لبرصا :كتالاوز اًوحالا 0 0 ظ عيجتم حرث ديد الوايشالاو ل فقل اناث يلو واول 3 راو ريالا نيك براق در ايما كارلصال 2 جريحا يركب
 كيهواذا كن انهزعس ئبعلي منعوا عددللا يحل اهترييعلالا
 اهعباَسو دبكتم عزب نم جور يسلاا قينوبعلب عو صو زحل اهدارإ اومجب 00 1 حلا ا نود
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 اهب 1 2 تلاه لي وق

 0 0 ارب نميلكد اند ارم 0

 وأم 0 0 464 2ع واق ١ 5 2 ريا



 يوتا ةناشلالعرسمْلعمَتد١ صوتا نطو طين كل ا ١

 ه ري يم امر ورينا نياق ئه ايبو ىمدسعارب ناكر مع ولذا ل يحوم
 قوفاع عانت الاي نمل بشت ع كب انك لمدد نهتذ ب ةرطخ ءرفن ارحال

 طلح اشلاروح ءشسن احم وهيل اف زدوشملا رب اجاش اً اًهبْطو نعالب ايلا 0
 امحرش او نبمب قبلي الور مشح مرثحو ةّووم لق همعف هم 1١ مرع صوب و
 يلا هذ ايها ابعت نع نعّرملا ب حاطبر رخ اطار زجل ا نع
 م ئاهزلا ةرقاذ ب تايم
 مع : :لايثب كرلهال هرب هلفعماا هانا ايحسوبج وح
 اوال طعون انااومح د( ندوب صب الذ مل لعا نم ياس انلا
 0 دراثالا )لحامل ارث اهدالداد

 2م افي وجال ذ ىا[بند وابد انطنورب يالصال جرح |
 م الا قمح انها ايم وعش ا(يلاطركا امل عفااناوألا |

 0 تلكن الملا احا ذل اوحار قل ءوللب ياعلي دناعب
 مدت 2 هناك دب زبر شبا ذأ ثاكو

 ير سامبل ع يزلا 0 يمحو انهو أفي ع قرا ذاوبرشواهشتا مصوتسا 0
 5 7 لس ناجارااكلد هاوز انجمم ملصوملع مق
 00 ءدباعام لاما 2 , عضل نيدزشملا ه هذالاطل تشب

 2 2 يح نال الكس# يدعوا لل اذ ثلام مام الانعارع ن١ ْ
 <3و ريصل !ىيمس تاجا تعم تون بم رادزهاملا
 رمظ وو امن دمر : 0 0 "اسعشت كيكاقأ |

 نال هذ نيكاسمل اواو شل اون ؛ 6-5 دوحالل م1 اعطاني مخ ظ
 باو درويش سلع مالت جرو ناوبحلك اابحو نادال ءاوكمشا
 نيل اثاذهو بورن لاو سجاودوط طل د اكثافم (مطنا ماًصطا او

 مالسالا صح ل حن باول هر صر دو حلالا اخ مالسلا كارل لاف
 مدون ازال مكانس دألا كولفحنم بجيل ملاععاو ٠

 فيرى وشاراو اتاي السالالهانيبولنل الا !صخوب ىزلا ؟ عطل ماعلا
 مالمالارؤجبل رب هبلةباشا اعطال اوي اما نال ماتا عض

 مصور كيس مول |نسلاو دوج ال عشح مشو اهيبلا هاش ظ

 تييميشتز ملا 5 اْقَسَس امل الوعد ملغ اناكو ركل ضنا در ايبا

 مرتو >نل معلمي الو حارتسمو ناكأذلا
 امس رنزير الشمول اًميااد و ناب نيدللا امك وح

 نصار وع د ةر رتل ردع نيس تي
 ء ٠ ١ / و تب

 دم ب وف خي د ديو 07 #ٍ - كي امودد وجل ب نيم هكراحن مككمتا رك اع و اا اد <> + هج هلا
 كنس 2 رج ور د ا جد سر عج وو حت يع فدع كب 4 - 2 عت مسج اجت 0 35

 6_5 تويصاصم يفصح 42-2 حمم عل 1 دحام حم ا اح واو ع جر وجو بي ا ةجقل عمو >< يل (ةميع و < - جس مت 7 2

 رك حمم
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 وممتع سوط يرمي عك جت حك

 هج يعصب < هيقصج يجعل



 5 دز ى الجال بعمل امن 1 لش ىا كرف نضلهال يرشح ب |
 فاعلا ةللائصر ذب , | هملارتء ]سنو افوزتسن نلف وعو خد د

 هدع »اورو ردعيل اعل هكا يضر 3 روهرو | وع كسص ”مزدامصو ف عوذاذ دك ةرضب معمل عو مارتحالأو مارثك لاب جواب اذ !اجصولا ةراعم)

 ملوجءتاوررش دش نكات اجر ملل اوويم ا ارم و 0
 5 مدىابحف ) نن لد ولاحول انا ورلد ادا

 هلونل ذل اعرو ملم اطل! ةلالدل فراح نورك رش دارم افرق “٠0

 نولي س اللا تت*لفثاك ولد نءزل ارهتد 2101 7
 م الالعلاشل او تواندللل لاةو بنا وهلا لب دول اديك
 محاطفل عبتلاو نوقع اه موق ثالثل ارب ىا صعب نذ خيرش
 ردوربوعتتسيلا الون ورعيشب دنولم ونمت الد 0 لاح ايصال

 0 الو 000 ذديو نوعا حتت الو ابل هياكل

 ملا ماريخورخا يروي الرام يجامل لاو صصل لباب ويس تن مد نمزاضما وحل نصي يربي اهيلاوبعتا م ا ا 0 ارش ذا نم ايام اجب نو وائيىسشملا نوطاخب 0
 ا ار ارو ىجنلو ا اللاب, عجحمو هربغو نلوم لاق لغم خر جملا ذو لوما ا الا يحاك نيالا رست كيحلوضاو سلع كندر يذلا ابابا ىإ وح م نيصخح وب دار ع وعر طل ىب سا عيربغو كيايطسا بما .ارصاو وس ايفسلا م جرالا لالا باكا ءاملعامل انعردو ةرورلا درج الا لل صخر ئلجتف رعاة جا ضفاب رمبلالكر عبو ةوحص كالط ابزيخال يدلك كاوا: اكمال رصشلاو

 دورال جاو يدار اهلا ةيفحامو دن لوسرم ند لام ادار ايسلنيرهظنا ٠ ومحل ين يل نقدر طريصر رطب رش 6 م0007
 ولا نال بصد د عكعز مو رلابيعودل اي: :لل الكس جدرصرار
 انكم 1 مار ورعب انمال رمل خ رب الو بلطلب
 0 وشمل هينرفونرل مرا مع ءامورشن وحاإك راع -

 عازب وت شيبعلا بلطببسبا دنب داع ديت فاي ا ١

 |'زلَو علوصالارغاونب ل هجئمشلا عزو نب ير ينو دوش
 قال 0 زودراح ع راكببطخلا
 ر0فبسو ىلا ,رداطلغب اجب تشييرعل ا )هون ايل لاتك ورم



 قرره نيراثو نايس نعاولر ميدرم داعف بعشلا دبر قاهربلا
 أآئعضلا كر انعن!ملطحد ارو قيبحطوصو دوار مب دز فقر امل لاق
 لشرق انما مدس ب رحر حل افو مب رحم وحب داب الامزنح #2 ارو
 يمر لاق ةيعاداملك احا ادعم و ديكو وام! عوازل ىىعص
 تس رخل لاكو ناعم ند 0 امل رئالاةداور ا زمشلا
 تافو لعمل وزثا اذا حلا ىبمص لك ناس اما ىكوربحن اب 2 :رجاو
 ا يرلعيف ارح 0

 صداذز
 .ضالرالاب)هال ١ حمر شاملا تلعزل الدش مئانب ودب ادق ترك رج
 نه عزمطو نمش الخ ا روس ع ربصل او همي الا لارخخاو ثن نبل ينس

 0 يبس ود ىلرس نىهبلعْوطعلاو ||
 دولا يلع اميسوبلم د داجاو اهاوشم ماركاكر زن الاول تابجومنم
 00 'امامب ثايب زملاناهئروشمو كيال
 زلب ارككنببل د ادعي اهنمالل ب9 ارش ون امج مسرب ا 5

 زروخل ترفل مارل انو طلسماالاو تلك يشفع رنا :طونرت
 اهيروص رد لا اف لي علا ن اصل عماسشل ا ةديطو وة /يغل انا اريج اكناوامييلَعي لا رويالملزتم ار روماب اًجرطاخيلا غض ب انيمع

 31 رحاومسملفأ ا ا4يلجرلاو جابت اىداا“
 روهطر نت هاظنأالام / اكوام ايرارس لما يعلطبالو تاك ةئرو اشم زعو اهوا ارئار | نعرراخو رب طاونال دارؤأل موال : 010 1 . 0 ربت لبحرل ا ئيوؤب ال نين رب نلت 5

 لا تاب اخ انانماوببن كرا لمادا هيام رب 3 7 اف ةرمؤعلا

 ياواد هرباطلا مصرة وود (ئيلا اسك اعالاوؤ جلب اسد ذسلاجو |
 تاركا ا ابار حر رنهعيؤلون هللا ةرد ىف! نع به كامل لهاا امسي

 الولد ناسسالل ولا ءاصعأك مرشحا جل 5 فر ا د حيجنلو امودو ام ناكل الع نرطي الامماو ولا '
 قيرط عمو سورى هير اوك احاور اف 3اس ءلاطشاوشإبل
 مدماعإورل اوحارؤ نبوة اونسالا كؤو) نيعد و ةارارملاوقفرلا
 الودي دا بدالإمل ادا ملعْوطعزطملا يلا جانا خللا 20#
 : انعوولاكبالوأ اللرثم نطل م/نطلطن وزى صم ار راطب يبول ىنوا
 اراذاعست ةاعبالو ود ذ يح نعل ئاهتنر ل صائم اور جولابسكو

 هرمسل البل ابوس مكر انافدحالصمرعرع ىسورجرب ودرع لس 0 نمسك وأ



 رسعبالاو مروا اًمحابر انا الوب الب شب رحا 4وهربع

 كن اطعم خيو ردو سشم هراوص كنا ما بيشو برجل راقللا ناعما

 ميدل لخلل مذلاقلهلا,انو وسو لا بام نائل واوشم
 | هت امن محال عرج صرفملاو ولع لك ضرب اقر وعاو عال اوخيو
0000 

 يل 222222222222222 2 2 ب

 قسئتمردز ى ئىرلملا !رصنعدل بل سس ننلا شقر. يشهر ل

 ظ 1 ا ٠

 ) دود متبع ع جويا  نروبتتع نع حنا ىلازركجو

 رش يول. الابد جف دلا نوكل وت ودو !تطرعو الام مي:
 لمان ناك مئاداا قرح اول امىلايرسل ايدو ارلازط
 راب اباه مدربك ناكال الاف دب حطموا ا
 ظ نع عذا دل نمو وسد نع مفرد م نبع ادمل انمي 'الادكاذ مو انصا

 ١ ملوي ع معارد نم ا د دنرشعنع عئارب نمو زق نصا ١
 ١ ١ سد زر ةرحاذا نهزلا يف اًمولوعن ؟ناوربلع صلو ْ 5 00 0 وقد |

 لثىبا كو املابواول اولاواو" كوم رطب 0 ا سيجا ! ١

 لاق ئرعنلا نيت -ذ انكلا نار قكسيو ميل ءاا ردو احن 2 اما [||
 اي ديك د : دصوامسلا ملا |

 1 ومواد يوساب بويول بالاول يال عدا 1
 ا 6 ١

 | | ملم ناك اىنويمل من خا لعو كارل هنن ل تربح
 ١ سائل اريحا دان هلل ١م الكم.كلوت اسحذ!هريعؤال نارثخلا قدعلحلد 1

 ونال ريع مد نم م نيملعملا ري >دارملاوا مد كالا نم نيل أ رمد 1)
 وسما از ار نصا مؤرخ دارملاو ا 0

 منال 2 - م ا كا ا

 مهل

 1 7 لت 0 0 ا 5
 ١. ريريعل سرب الوايسصلا لاق قيل نمي وشنو

 | اةوم .) ىيلبخد ارب صلخو اصلح نمت صالخالاب
 ظ 8 دنس دمج لا تألف ىف -لعارعة لكلا د حابشالا
 0 ] © هنعوامل هللا يوك ناشعني نا مع زوعم تن

 ظ /



 أ لعالم رو نرحل د اجدالو هاينرل هنرحأ كرت رك نيكو ربل نم رج |[
 بازلاو ةوطالاجلا ذاب حانجلا يرحم خدر اجا لَن 0 يد سانلا |
 | امرلنمكع نقم بةرلشلا لعن اخاا ذهل يأ لوصول ول ايل 1 لا
 || نوكتيرمت انك راؤ دكر الركترح ونماد ىب اوكغالب ظ
 ا نعرف المت منن ال ا6وسل أرك 0 0

 تفيرح سام لاب مشا ةعاساو ام فاسرا رجوع نم بول اكسب ظ ] لوطا ضق ايبال عقول ار ردعلا عدو اهيل ال ب اع
 كر اوجملا نب لاك منعه اعذ هلل القار نع جيم لاا نكد وراس نع نيم ١

 يح : الع عطت معن ناجح اكو ال تثثسب رح ظ
 : نهود الورش ا 9 ب نروح ظ

 سم كنا مبرهشوول ونال ىطب فرع كم ةوخيترب ام اوهرش ظ
 نموو رنا وو جر دبع سمين امولاكوق قنة وش نم ب لا

 مائاذعب عر يطلق لذ 34 تكبطل 'لاثو# ري ريل فعلم 9

 ظ ايوب : نيالا نهمسنلا ياو اجيهل وابن رن يمس نعول
 ةردرهي !نرع تبمح تعرلاعل هللا يل كلام نبدا ارع عدبببم

 اًمضرحالاحرو نب دابس اب ريخأ هاور 1 ظ
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 ظ :«اهدر_ثاهرخحلا راواهت ام فواه اًنرلاهبرل | يكرس :

 1 ىل ةمداح اهلعحو اضراطواو ايبولانعر_كلذ “فل هدمت هن ملك املاذ اهون أخ
 عبرا ل ماثلا اهرعضرع اا دارثإت تا عشو بلطل' ةلعاد

 را امرعيوعو ربل ال صن يذلاوق اه لع بلو اهشسيبلالصن ىزئادا
 ارصقن ونفط عب ههدو فرصإعب لثس 1 برطمأ اناوأا

 ميمو تاغ دح امالا هس انالو رحل ملورلظر معلن الرسل اولخ

 ١ | نيل رج ريشا وتسارع زمحويزلانا نان لازما
 هلل ان اقبالا حو وعبسلام رظعحرتت انو ولفت جب وهالذ للف
 2 بخامالا : اي شلسوارز وناوسملاك ار واوعجر امر 4

 كالجرلاب د كنائؤلطلا نم 7 نسشلاهراب رس اؤول لص اخ وعوربم

 دنمربالئزلا ثوولا كم ك0 ل المحال الأطلال و
 1 الد سه

 |١١ هرماو'؟ هللازعا ”ياأوهتناذ قالا 2س احا جالس هر رمح

 | مدس عبو الة ئاور ولسا بانتكلا اساولك وربه اونو
 ١ ةريرض يب نعرخاو ةزسسا ذااومعن دب يشيملارل افا كدرسح

 © مم هرثسو ون عفات هلنايصر ظ
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 0 7 ل ا ه دارو إسمي الصوب اًجوؤل باطحلاانِد ةرككوطا نكرم نا
 "1 ظ جلع شن هللاوتر بليز م قرص نهرشلان اكو جيتك )وصلا ال ةئرصل
 0 ٌتمهلاسن اطعف ةادلالا زي امجومو مث اهحوز شما اهب اهنيبطفو قبس 7
 1 , ع اهيعيلاعت ' هدا (هق, لش اع ايلجرشكالاو انكي اداه اًهيعيلاغذ هدا يصر بجرح
 1 زميل اذائارلا دو اولا يوكو تاحلاو ةرحوملا خب نا فن

 1 'ىىو امم انفإ زد نكاوطا قكوبح 0 ورش فلا ١
 0 يذلا نوومل ٌلعتسا نيكد يعاتب بالما موو عست |
 ا "© ومسح دانس يمن لاك

 0 0 هاوملا مخلل ١ رهوسب تايم قنا ريص نهرب امل ائعسب نعيربح
 0 طر أّبححوب نش بط نسحلالاذل ل ببن ماكذ ن :روكبف اهينكرب واهني
 ١ 1 رطل فو بو جل رب اجامهرحا تيد انساب يل اىبططلا اقر وازع انها

 1 هو هلأ درل د كاد اق ل اجر قبو ناي ا مهو ثر اح ا جابو نباحر
 0 اوان رمي اقل بويل سفيدوح راق ثراغلا نب احر نامل اقر اثو
 0 6 تربحلا "جهل در وايش مكب رعلع عب نبدا
 0 ا الهتسالاوا خول انوش : :سيلتلاوصيذلا كم ار ملا نيب ناملسرتج
 1 عمالة ا لعلاب نانو طحاب اع هلل جامل و

 0 ا ل يحل هعمل ول لعلاورادخالا
 0 0 نع صر ميؤل اوهجو ربل اب تون م العلاو
 0 لا ناز رد كتكات عي الو 0221
 1! رلعاسا) بولقلا تاك لعاليشسالاو بالون ازيئنر وزن امالازع
 0 ثايور ئيمر وسم ارم 000 : واسمه ئبرل اعلا بولك
 1 ىنالل اهلدنوأ لا نووشع و: تلمح ليام و ذعسئ الي امن اكد ركسع |

 0 ذب امك اهبنف ورهف نم تبيؤل ا مل تاك ىنشت كا ولش ووبملل ايلشسو
 1 دتسو هيلع علمد مبوب نبه 1 عبسي زج وكم

 ١ 0 م م ع هدم ظ
 0 وسن امسل!ابصلاءفرثو 1 -و ىم الا

 1 هركذوامتعيل اه ا ا 0 1 9 ا
 0 ديو

 0 ةعافشلانبهّلل ايفر تحي هللاوه) عاطلاوزورطمبلاثبلا, نيب ثنزتح
 0 توتخافانلع اشوي د ردم هده مارطشلخ دد نائب نينسوللا ةاصعو
 عزفت وتنال يوكل اوم ورأت م اهفلس ؛اهنوزنار واذ ار انذ 1 [ثموم ١ ١ 0 تان نلعب بوو لكلا اهب ذاق كاوريع اهيال ةعزشلا

 لاق نوجيططانحلا ألو 1 "ئشرملا اهينكوال نامل اهيراخازلا
 101 ااا كالا ااا اساس تكل
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 هام مانادداط طب لادم ذا تالا اتلاث

 ىبلوا ذيب اراعل !. انيس لصف لوحرل اربد 0ث عزوطجا نا
 هرعو بوم عببجلانعووعلا لباس الا نمرح 15 الزري نازح
 افيبزل اذ نود ابرنمدو مب كرشب ن اردني دجال هكذا نالآت' بح
 ؛ 2110011110 دوزانااحي مج يود لازم داليا داون دعدو
 ملع الد 'ليص يسلا داع رع اهلفتر زري نا هللا لاس انادركي مذا

 ايوا نيركل ران اهين اهم بعرس يرن نائم
 نع نا تلا نع ىشلا لاضررل احر تمخب ملا لائاطبا نرجطلا هل اًوررارمنعلا هن هتلاوعر ب اطال نودع نب نعروح ندا حررلا مانو
 تاقودعرو ازكاهللا يم "ىروشاالا وسوم ىل!نع هلت وعذر | يب
 هيلي لع عربه داسسا < اوبظلاور خال هازعاحربب يرزنملا

 ل ىل اللا ابل + نور لح ٠ ٠
 فانيزؤلب يراخللا) خداوز قد ضيعت .ى زل نيمالللسملاا ركابم نو و انحلا

 مدرما ابان 5 ولة د ارى "روم جل ازد ة درسوا جيف ىخك ةر
 ْ مدرما اكمل اجابت الل مسفل هب اج بطاوت ومال ماكل وكلا نم
 جنب هرىرلا يمن ملوما يذال متم انا يضل نطع د عنربف

5 

 يأ اهبل ضل قربي رصنملا ربحا عك رلاد يات هلوس !ىرل يال وممنال
 ١ناوونح الا [عامهرحال كرلالا وسر جالا مقرصلا برووه
 أ ىرلا ئيامل رحالة ابل اىمماوذل لف ئم ةوموهيف ارم در ارثغم
 ١ رضع روشاىزل ىر الا ةريثكاذ امم ' أو عاضم هرجارل ملام قدس
 ثتائاو ر عي وطبصنمل نيئرصت ل املون ادرج لاثطلعد كدانسح

 ى١ا رع 15١ بيملص صراعلا روم ٠ منال لع نانا ف ت
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 || السمينوكب تز انا ريكو وجا الك لبلاك كثروقفلالاويشنلا ببطروجامال

 دا امعالعوجالا بت :رور وجامع ز اخلا ٌنالاثيبما رد وكتوول عش الود اكل اال
 رعت اليل ةبيطل اراب هنن ثول نار اضياا اجب ان وكي البل مدرما 1م

 هللذا يضر يرعشالا وسوم ىلإ نعد ال اى ن دفرعحرجإل ارت

 ةءعو اه ضجاؤو لومصالا ميم طع نوردوهازكهبلكلا ثرعاوسانملا
 انئانؤزسما و ١و فر كااملاب اهوواود هيحاص ىذا كرش ا ذاوزولانم ١

 ىدف .٠ لابرشلا اناوهو ثرحلا دبنجلاوهورضخلا عجور صال رسو درملا ىف
 تيعلا ب انلك د اود اوه دك سيممو زم اسا يب /نناثدر ثلا اهتيعتر انلأ

 5 ل نيران اهنعي لاهل ه0: (ي2/ )شف اع نع يملبرل اذا: رئومنلا

 د رمل فلل ابمكاحلا هافرر ين 7 ١) تييبرحملا عزمت يرعنيلاةةناواعإو نيسحلا
 نازبملا يملا رصبخ تلا ييهألا لا هرذاو ويصلد امنع انها ينير يأ ع نع
 ث قوجن د مي الور كسر محن اهناراش'

 يذلا كبر كل هلسب اكسبب ببصخل الورد هكدراو الزم كرراو يافدر او لاخلا 3
 وترا للا دوش نعدامنن روم نيرلا تحئاظذ اكل أعلا نباربقع
 تحب فيكي رك يقلب 0 ةربرهد !نعروداملا ظئفلإب ئطقرارلا هاورو
 8 ؛راعلا هرك ذ ار طغح هم ةمج مربسبب مالكا وتد

 1 ايو تير رجم هج دل فيلل 2 اولا ١

 املاو'زكرتلاكذ هرصالارلاملا' كب ماظل للا موع وكيلا لدا يور يد الاون
 7 اود وذ مديد نيل ٌواويطاتلا لاك لاملا كببل صرئءل رعد
 | دعولامشروي يرلحا باور ؤ ماوفاولمورل دازالنمداز عوج مهاوكز شم مد
 ا ذعوز اىيشلإ)افونيلسللون اسرعوب اًمرؤم ىنلخاإب مل فرص نابي داون |

 ناطسلاه بدار لمقدم :لببخال نم :] مح ربصلا ءلونلاو بل سلازجو رع

 د [مرعولاعن كذا ينجب در ولا !نعقعةسني اع ع كد الاطوكسن رنا ظ
 روعطو رررلا يف صملالاثما 4 !نعدواداوب)اضيباه اورو بنرغار لآق 0

 اممم برو اد الهين اهيماو الار نإ رشع 'اعازل ذذ اسفل الاول ريالا
 لانا ذم. ةنعاد والسبل ناطال او زق شلاوومحلا ىف
 يف حرشالو مراطتاك ةذادم دل ذاق ساؤ اهل ثم اهنوكو ماظل نال ثروت
 ] انيوطو وبر صعلاب :ذ اضشلا لد نم زكر خوكا اهيمث اصح
 كبرولل اه نمزظءاوإل دن احلا ف ةتعل العزة مرش مزل انلا ثا س اهبل او
 نبين عد انيبطلاف ر حسن ةرمبكول الا قول :وتخن اب جيهزلا بك امو
 وسم | نب نمر جزتحا ىف ارماعلا درا عماوب سمة ربا يل هذا يملا عيب صوه ظالم
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 يراصقو تان ملاجر يشدو ميه ولا عييبرلا ند سنن ميدو ئشبيبعلل لاق ًعوئررم
 عمال لالا ملت نورت بوهولكماهكر ذ اور نا لوملا نعد للاعب اع

 مخزن هللاىدر ةربرعي !نعو يملا وجيردحاو ماسا دوما يي عمج ا ا
 م اعوشرم
 الاو يللا و او زج نوللس و معسل ودرب ل اوزج ثوعبس نوكسسلاب كبحلا

 ١ و ارجل ويوفر وم ا ابلاب املا يذدزور ب يملا نولسلاب»ثمحلازحدو ورح

 فيشلا هللا سة طسسوالا يف اضبلا يو اولا لد اد إو سو درعل ارسمي
 ىطاؤحاواؤزج سائلا وار وج يسو زم يربربلا ل عج اوزهحغ

 اردعنب هنلارب عنب ادلحرلا ررعرع يي ىرصلا اذخملا نسسحلا نعلم اىسا نر
 نيجم عن با غع نع ناعاقم نب حرش نع ئركاعل يشار نب بهو نع

 ملاج ةيذدو ,ئوعا [ههلربع تمم اور ارباعن يهل اربع ل يشعل لاذ :
 ا ايدرذاؤع بابن فو دات وتو اضلاوئنعد ادرو ليصسضو ياطيب و ُْث 5

 ردع باعت هللا
 0 زلوملالارل ايس كرولا نم زحل
 الاسد اصلا نب ٌنااز حو صو ةموجدو ئدل عم رؤصول ! مادول ب زصم
 ؛ الدرع اء[ بكسر دا قْملا ل ذزت نعلن راع هَ الص
 لعدن كمر رل نمز كل لاخذ زج حاولا اسئإكستو سلع هلذا رص
 ا ا ةروبزملا طولا امدح انمي امد ه اورو ْءتعيباشن اللا
 ١ ظ 'ٌ طرح اوريغد تشو رو رد اربع "ناحر

 . ل ةكرشلا نم ع. اعرل اول ةرج لمح الا يزف يب امن الإ سئل جدادب يع وسلا والاول لا د بو امام
 تائاّصلا جرن مبلذي كبلات اخولا نم اًصلالجرلا ' بلع د ؟يظنلا نم
 اثار تاك لا ونر ضادرش هيك اةريرشلا ورب او نم
 ظ ينصراكلامو زد يد حاوباهرهالفبزلحا اسدلا المرا ولاول مدس ناتذا هوو ره وبا بابلو و ولعلها ياف شل نعلن كو ايف بسبب مل و هرخبم] /ارنمئرانلاو بلدو مطنت ةربجة رمش ال
 ْ شائالاثر لانو داعيا هذ | (يضر ججواشلا مبجحو او يئن الل زينسي تيم ل الع : ”بحاود دعو امن هقلاىدرددحاناقر نلمس سوههالاثن اماعيف ان هللا
 5 'ٌلطلإب ةروتسم لما دام ىتسح ا هيو 1 ' 0 نار نحو جزارلا مامالالاق 0 ملا رعد ميدوضو كاثوو بجاولا رص ردددج زائدرطلا نس اي دالك ابربكا ل داو
 ١ لاقط ئتلاو طارفالا نيباطس اقل ماقال ةزكلا ]لت نعرشب مالا 0 وهو ةزللا ثنعطن زن عشا كباس دز اما ذاع ش اجلا رع ةزللاىوتت وو“

 ١ رجه اهب ثوجواهل اذا شيشثواسلانمتشلخ امال
 ا اكلذدو



 | اشعل 20 هنا كيل هيلع تبمع ماسلا اكلم ةراسح كالا ذو ذو
 اهب دا بتش اهون 1 نا مالّسسلامب مهاب اهوماذ اهب اضعطشم

 نير تريز وار داوم نعضورلاوب ا هلايسلا يب ائدس ت راصد اه ضافخو
 0 هاا كات | و طر او نع ةيراطالطل جاجا بس ظ
 : ايا يار هلل !جن سا نب نوف نموا ني دادس عج يطول جبال

 الالاف بعزل هزف ار عطتنموب ا ب 0
 3 ةوىييدمة الم ١ الانس ْ و قيصر بس ١ ا
 د . كيو اولا ا 0 ,.مبف
 نا كنف مببسب يغسل 0 0 وا ارحل

 ده وهل يرتشم لاول واؤلذول عمان اكول مجاوحن اكسل ع عمم
 وميت لغه راسا اد ند جايلمب لعوامل
 لاثاع قرف الذ مرطللا هيلع نول مقل اذ بيعوح عيبلا ريس اذا عجب ابل الول
 اطل كامو ع وملا وج هذ اكعيبك رضا تسرب انزل تنويع و اثيلا
 نائالاودصإل ا اوزلا يربح لتملحلا لاك
 سلاقوكرجشلا نللس الار دولا تعسر رل ول عببملا نوعه دش اك
 ميم ارث لاثايلطم ةبلخلا نود الوالا دود ءدعيامن هذا ينك/ كأم
 ةيبرص هروعإ ع ربت إم موطبإم جاراحلا ل ارو ردت لامت ' هلأ در

 0 اجار يت اقاراداجدرح مدبؤسم احلاوكسل مبلا اهب دوب
 الا ع ص المالادفانمؤاإرعل ”اءاديشم_زصر الأ رم
 ياس نوكروجو رضنملا ولاة اناو اومجلاورررتعل ١
 زور نص ال' نا ضب سم اراحلان اراض ايالصالاا
 اضم ْ اد اعلا ياقوت عري زال زبور
 ذلطابوهو ن١ اري ع انربأل اذه

 رع دوسي با

 وعيب 00 ليت افا موا
 3 انمللا رفو يزن مبكءارن فر 0

 0 اول جمل ”ةمقيرطل ازهار دا

 ل فا قا ماد أشمالا سل درا ن كامو مند ازالا يشف وفلان م كلاؤو | | لعل ن موي نيعانسا امو ثراولا يضر سكاي زافرلاو كرام ادويغ دوش لص تا . انجب يرق لادم موشلاو كيلاو ضع منك يعلببال ٍ : عي ل ةيياطخل ا اذن شرخ

 تمس مه وسب يعول انيس د وجيب هي سو سوو بع ع نس وو يب موج موسجسس سحوره جس سذنإ تال ل و تي صل تا ايل
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 مدرع

 , ع كيلو نع ب, ج7

1 
 لي اوما دوش

 بس ل ريس( هع

 2 يي د هد إلا وركب ويس يعي د د يسع هدا

 72 ا ل 3 ١

 2 0 2 رح

 ا مو 0 ع ل ئ

 ا



 ا ( سايلا مسا نا ىلا نيمزز تمار مغ به ددرطحلا ٠

 مال يعزل بج انيشب لو يعطل مذ دابا 5خرلب اما
 روميثملا سايل لاويغ وو سابلا ءيساو دنكرضخ ياسايلاوه

 دان اراذو رالتكر هيتس ا ذرع نك, 04ش تامالدا
 نم او مبععو الارماووب ىلا ١ زم نيب مكاري أ للمال ا ناشتسا كذبوا

 البو للح ير جرار كش البن اناوب طلب معورذف دا الإ رهو
٠١ 

 عشسبلاليقو ورمتح )نو ايل التكاملي ميسا تاره ال ادرمح ووماحلا
 سايلااوحاوص ل بدو عروب ىربشفلا ةهاهحر حال .ةورماع 7 1

 و ىدوه بام اص نوعرت يوجين د ىسدا وصلو هذالوا نمعبارناو عبث ليسانس نيلي ادم مدا نونه زق نال
 3 هرزعيدلاوه هَ اوصل ىثو لّيمور رسما ووسر انو ١للذو مدانب 5
 8 لاح هاند ,3و ببر طوضو ئربم دال ال هلي الملا نم زيه ينو هربز ىو نيدردلا يدلل ا حني يك اهلس بحاص بان
 دبر تالاإإا دمام السلا عت نع صب انصح رمل اركذ
 ُّ مد 1 وم : 0

 نادم

 ٠ ١ ١ 1 0 ا

 ظ
 ظ
 سلال نمر يمجرسلب سس ايار ميز ءتماق ملغم سيرا لا |
 هامل نبهركذا درسنا يذلا كب الارتملال اوربا عاج ظ 0 دوبل وفنم)اءفاوص والنحل مالك خوان املا وخير

 4 ,فالو احرلا ]صن كسر سرر طوس ايلا الاد باس

 ا هاا

 15 مط راصولل : ايف ينزل! ذ رشم اير نر 00 ا رناجد
 انوش يداولا زجرا جاف الوم و زتطر سس و ىو عسو رمل هلدالص نبل عم انكلاف رد عيوامذ هلا (ىق/ ىلد نع ددر رسملا يباح 211101111110 0 تكن يح

 11 ما م ار >1 امينا نمش نفك ول وطلب !داف يداولا/ع
 يو وهني اثلافؤس وربما 0 كمبلعللا لص هللا ل وسيز و دال

0 

 1 ١ اس ميسوم بسمع

 لإ 0 ل وطحلا ةبوضللا لسوريا لم تخلسم

 2 يي

 .؛ ا ! متاجر ف عذب 0 ١ وذ ضو رظند



 1 لا العدل بيرق اناكعل م لاك معسل
 8 ب اربح, 2 رثربح افدن مهبل هاراجسمل '

 06 م

 لل

 ا 6 ا
 دوك وذ وادى نف كاس ع نت يورو عبد 'نب ليج: لمن عنط

 نا كيب اطمز ناموصب ام/ ا ذازو هال اى رقحا اورو ]عم
 لثبل ييسصو دو هود ناراطل يرو تحس دانس اونا
 ياو الليوط ته نازل ارتخ ا نجلا طش ما اور حلا رعاك ا

 اًميجلكار سول هللا صا اسايلان ا هكرردسلا 2
 .ذ رم اكافرحإو ةرمألا نس 0 اردؤي ام ثالثا 2 ظ

 ب اجار لطابربحرت !لاكر يولبلا دتإب ا ذا يهذلا هدر 1
 | قوق اما جنز اكرر داوهزسابل | ناس اجخ نيو دو ع سم نب نعوك ذب
 | اًماوونغْسح انساها انتا! نو دبمح زيو بصر[ صول دو عسسل ل١

 اذئول ف قمع دانسإو منع كملا نعبر ]صون ساكع تبل وذ
 تفحم ا )يباوسا يبن موه احا ابا بت دكر اذيلا دم كزمل
 اضبا هلع هارو هتعرباعن لذ 4١ه, سل ١ نرخ و نسم ةضاسا سا
 / "؟ : ود كيليولاا
 لإ ذواحوطوالب اورو داط فوة حلارب .؟ ”نةدسفلوب 'اةككانحب ع 0 ما 0

 لب توم مووت ول ايلل طه اذدرل رج لع كعب اور اذئلا طش امثال
 تعدو وبكل نبسحلا املي ئبن امؤل !اىرحا ظاحلا قادر
 5 سيح ةاطاناالا تجوال الا هز دن كيوسس

 | نيزك ةرثن]حنماهر ايش.” تس طيرك ك[هما 5

 ٠ زول ابو جبال نمزلحإ» ٠ قرولا طال ا 0
 /برعل وا درواملالاقابعاكرثجرب 0 مانت طل أمل

 | بدرعا هتنادسج ذئاب هاو ايتو راس ب طا مولا ميكا ةةيولحاسلا د2 هدسحو نب املاح اعلا
 نّملع خو كرد لاق باماومز هالات حرر نو صال

 ,اهاكفارع لع فورحلار وب ولعت اه حو دومان نيوم ادى ادعي لاظومج ارا
 انف ةفلعب اذا وزيسملا 3 ره ناد ب م داعب ادعو ىنمولا

 0 2 222 رت م مت م م لل

1 

 ا
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0 
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 رس اردلوتطب قزحت دايز ملفت ةخا المو مادا رسم نم
 0 :(دردونملالاةدريرضلا ريعامدبلا ت امسل 0 الا راع“
 لكون انلادتاّسللاف ثار ريما ربع لاقو بدالا م اسر طلق
 | )هلو بارعالاز احر ظالال اد حاصتنم نموهم ملك العدان ا
 | اهلعز امن لذ ايه لس نا نعرد ئيللح اذ امل !كرحا طاحلا نس خاولانأ
 5 ذر وا رز رط ماا الزب هام اوكا زها قنلاك
 مئاد املا فان مقسما ن اكأَمل يلام مناك عسوشلا ورز يلارع سلا روج يذلا وجدو رار يامل لامع لا _" عدوجا نال لضالل ضملا هازرعولف حرصم م ايرلا
 :هكل ايلا رمل ايدل اببعش ارا انك ولم ىلوكن ااه
 قاننالاب وز ودشلاو مهنا منر 0 ماع اىورلاغت
 ملل اوت وجال اشحال اهومبو نها 0 خود رامات د ننولع
 لع ي اهردتبش . دبش اهو هرببعملا ناسسحالا تجَوَسلان'ةداعلاو

 ١ لاففز كح ًاننعلااىجا كثدركلا زصرخ اراك 0 جلا راتعانشو الث اعاوازبحم اول الدو ضنا ةراشاو ١ ه اشو 'لاموا ش عة رىرش لن اممرعضن و. لذملا يراوح اضاف ضديع تح هيبكو
 اريلالوط محا ٠ :كهللانامع 2
 00 0 ا هك ل١

١ 

 دازام

 وصلا نئضتو ىورخحلا ذملا 90 0
 ل ! دهيككسمل

 لح نلوم

5 

22 

 كي

 حدي الث درحتتز 0 يلا ر) هللا نقر د 007 7 تءلدرلا 0 خص دل يشكر زلاورر دل كمل لارج 39 ١ عهوردموع ور ائصل > ميك
 نرثلا نور اهأ دويبهاوثارع 7

 3 كت اقرافسلا يرحب 00 20 ىرللا ديل كورن
 لع تنزل نب يكد لحل يدك نيموم او باد اهواةس املا ظ نالوا وجاب نعوم نسير سيح ايوه 0 قموالل از هؤربأ : نمو تبول مورا 1



 هبط اهنعيل هذ اير داع نع عيناوب !اننكورف هب ذلاوئسحا
 مىعصرفو ل بش نب كرام نعاذعنملا ييضزلاه دروا صانع نب ذاش ١

 جهيطقر اولا
 0 : ليلا ببزي ئسردلا نيف قلل
 ير تايم يعاب تالسلو تانسح باصلاو كما هرمالاْث وك ال ورعملا نال د ركملا ةرسس نمرماخلا / اوه
 سقم ردا زعو ولاكن الل نيسان ثناياملا ماو ل ز اناا رماق' عكس كاريؤإل عمصتز وهجباعا /ر لان نايلا مب راشد تالا ونسي طا لبعلا
 0 نيوسسميفو وامي هل ايي سب ابعلب نع بلعإ ىلا عيضاوجم
 تجول اي قصسل اشيا دنعمأ وزو يمئيملاهركك ع ييضوعت يملا
 نسي نكران اة نع ماس هذعلاب يلا قلما وج اهب ١ ها . © هزيبطو ير زئم ا ميعصو

 / اردنا ملا عيصرهاظو نان جاهاوشيع اهله ارشيعب ل ةحرلا نب 'نلح ظ
 هنن لوكرمد 35 اوارجر عر دع كنب ل: ل وهذ وجو فأر مب تيد تيدرخاوه
 زليالولا هرجاممملا رخال هرج نأكل وتل ازين مامزلاو دبحاص 0

 نمو عملا كك راج مظل نبا اراذلا يلا هو تشمل ورش !يلادرجي ناطر ريندانؤلاو مبحاصْ > لج هز عىلاغن دّنلا باراعئب مائز يسلق للان
 ' بارشلا بانك تاجحتن ا 2 ااوبا از اهنا اكنأو ويصنل اءوس

 (مملا عيبصرم فورد نفاع هلل ١ يضر زم الا يسوم ١ نعراعالاب ا
 جلب مف الخرمالا وز ومولا با زيماريع اشم ا ئمرحا حرير لا زها

 0 زااتومي !نسرردزم ا ظمنلا# بمعدات -قهيبلاوئلبرل اوركاحلا
 9 جقسصنم آي دأنمإلا الكاك نيهدرط
 م اسمح حوَمادوب جماجم ناتج ىو نمألا عزتي ال ئسحلا قلما
 | ةيشرلات دو سو درلعلا انا لاثئازل ايينايكي هينررتووإ نينجا كئلعت
 لاثوقو يش مين ميدو !ز وو ممل عوسلا ان رلارلو تثيبرح مضر ب ازودو | كيج

 اسعرلبواتنم تبسي مدع باجيدكد يراه زو ةرزاوز تال كلمت
 حفار برش يفو منبج لان لدا ير ةردوعيب ١ نعرت هدونال غب ل عاذا
 ٠ ا و . اضيارن غامر رقاذئان يع يهالالاذ
 4 ٠ “ ١ جناطئلاو

 نم نولخالا دم نير انعم هاندا اللا اعو هءضفلال "للا

 ا جا الدفا اف ركزو دل لو اٍفونعل اربعلا لاير كا ووسملا 5
 ل اهصو اولا هس نمورب هدا نت رد يلا نيرلا باصا امهرزعنرل ناد
 ظ ا رر م رتح_لذف ١ تحاك اول نسمح يملا ثزو جاو بلل العد

 ف 1 جت يح كم
 0 . هع 204 “1
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 ديما جي دملسش هوا

 د ا ا ا وا و بسم ا

 ف

 م

7 
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 0 يو 0 ا ا

 0 ا
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 د ا

 اح هاب

 1 ا 2 : 7

 ل و ؤج جرش لإ ب ب و 2 د و وج جل

 و ا ا ا ل ا ا م و جيش < نت دوما
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 ِ ب ب م يع عدس

 دلك ذ نه بوسع عئاقلاو حي مرلاو هيد ارمال عوشتملو عطماوثلاار لعن اه 2ك يي نابل رو روم تح عج جور جيو »1. بسد“
 نسف لذاندا اسس بي ,ىذ اى ءلاعولاكت اولا جوج ئلخ ا
 ممن |, اف انعدر داّسلا هنو ىملازومالا لمشبب اماه رابنحال هزه
 اهينعر رسب امرمعن ريدر ان اور اما احربقو كو روعنم زل وهسب
 اا نال هذ اندرو وراشسعاب ةدقن تسيل رجلا تال ذالحم
 امبسمواهرلا منكر بلعب ةلكا كل ثمر رصي ملغ اراه قلخلا3 *ةالطا نم
 لخرشالا مسافه ساعر بجسم اع ببتسلا ن ا عم ابس | لع

 لل نعفرد اضرب م داصح] كن ومس ض١ 1و ءورت روما
 تيزعكلل متناول لاو عشلاو اة جفرعلا زا زلششلو 2 اناجن لعام قلح
 نبا لا عت هوت اهلا 2 نرش اوص كيلا كد ال ذأ وسن يالا
 ووعل املاك دمافدشلعلا الس هلو ري مدن هلي هللا يذرزللام
 هوا ع6 ناو "ربعنا

 لكشملا نر , | مالنا روف اك مس 8 ذا 9 شح اوذلا مال

 2م لا كحول او 0 ايفرشلا ماليئا د اورمخ | ظ
 ماج از كعر ميلاحو مسمالع حد دركشو جنون ةومريع هريظن
 هللا "اهل ىجرمشل نسور ىشب الوصو ردجرز اهئافلب هلم ززحاولا
 حانؤنم رول اقرا قالك اذانزلحاننم نلمح م يا
 دكا حا سبوف اعملادن اسرحلا و1 ينحل حادا ل حارلاوؤ كلل اوسع
 ,تررز الروم هزه دن 17 خان مرا هكا وللا حاننفم ب زكلاو
 : رووا وامودسللاو اما فرع تلوح 'نيصيرل نمالا
 نيالعريو يمس الاقي عياعت هدا يدر ابعت, نع طرد
 * مري سريع نعمل لما م ىزنن |ؤبعصوصو 1 تمااون ايا
 تو «سئامث ال ةتوينرل او)ب كب ورخحالا .ةحايذلا ماونحلا //خا
 يسر راو ن1 درك د وونعلاابآلا اهونرش تيطر ال دابر دعونللا
 5 المعلا نعول اوك نع صن واضنعبل او اوافوارىشا عفوت ن اطيشملا لك ثم
 نان ندا ينج زحل يز الا ثائر مردوح يزل الشعل زاسند
 رببعالأ اؤحإ ولمس مللي تاهت لنزع ان امن هنع
 "اهلل ناك مدل شعل زهزل هيد رياولمسلا هرزعو رم زكا 1: تست دل و اذعورعلا نيا ذهل ربعي مج ياب ادا"
 لا شن ومو اهم عانميئارت يك اوبكا كل ارش نمو جدر ربرشلا رحم قت يد هر شام مرح دلاور ن اكولو ذك
 ادحاولا حاج ادله تو الع عوز لح است بمر كس
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 ١و ربو نمور ةنح الاور كليا خم و اهني كب لوقو هلم
 نا



 رونو ومحل ب فد ا ةيطم اه كابتن مو تجوز ودّما ند
 تانشالا د ل ا, اميراش ازالمارنل اوي كفن اوك ١
 ' سسشنلا:4) سنو ثم ادَسلا وارسال انربدح ازيبا شنو نير يلام
 ١ :للرثاور ارسالار ايطار انسالا كرته ونياءابشلا 3 انحاومو
 بركوم ك جاه ارك رج د ارجلا وج اهل ب كر !نودهلاو ل كاروعحلا
 زرعنم دباس برش نم عطمووزبزع نمدلذاو يعزم در ىكار
 هتلد كرا راخاوملخج كبصرذ هد حوزو ل جر نيب ند دو را نيب بلبحو
 نمثل عوز تلي 2:ىئقواو ةوبعوم ثررجاو ةوسح م كلشر م
 دهلل طوره حى الا اال اههشح اردن مكرم دا ترمكو ركو ف
 ارؤلا ارت دعس ١ اهحباطمروصخ ذا اهي افاوونلك رحاد شوجو

 ا ماا 3

 تا اند دا عرج ينملا نلخنلا نانو يشل انين اه
 . وطال رمل تال هلي زد وو حل رم ان مانهرديل دار او فورا مدت ٠
 ب 1 راو لل اهم نوكبالبنعلا ئمرل أ شو
 منال وشلل اهل فاحتو امبال ئبن اكنرم 1
 2 ”اوج كا وعلم 00

 3 قزيالو طرعل نم لولعل الور الازم سلا قرجبال يللااث واركشلا
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 انهار حارث وال 17 مزعل 0 3
 02 بلا نم ناد ارز! نم نارا وشد . 0-6 ١
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 هلااوطر معمل اربع د جالو ١اذار لب بليعل ان مرصعل اس
 ”داحاو اجرنا نينر هل نلت هلع طلاب لكن ماف ةبحر د عيلاعت
 ةوكم كارز نر 3 : نها ناكر تلف ايرحا

 اهمظحيازب الإ وقوع دعو اهلهاردعر د كاد مو
 هج ضرلو )عراه اك ةربر هو ١ نع ةئوشالا ف ع عيا و عاف

 : اركب رانيا هنضرمتل اهلي ). تءاورو كرات

 1 2 0 0 ملشلاو ىركلا لبا

 اهنرش +: مش اك يلع جت اههيكيزرت يداغملاع اهكيزع ةنوبصبمعتت



 عند صو انعؤيو 120 ارب ببر ةنالصطلال 3
 اسكت لدئرم تامد طم ىصو تام د ان نعبر ال اوك
 0-0-2 غراشلارم الاب اسر اص يعد دنس رص يل هاج

 ْ م ) معو دل ردم ملا زمر امراعز اثن هلل ايىصرئدامل نب ع ع اهاوع ترب ماس لع اييببااىلا هزه
 ذهب ىلطتر رلأ اندو ربت نان لافذ نعصلا فئه ئهزلا هذروايلجل '
 تىيعنز رؤعصمعت زا رعزعاففللا
 اًنصما اح اوب١ لاقو

 ' نيذالىعب هطول لاقل ثبحلا ي:ةوعرلا هر اضئالا خل 0 هزاشيشساو اينرلا فرش وسلا كاملاو عل ارخا لاذ هللا وقالت نع ادو مدار هلااززويلخ حا يسد الو وس اقم ماقورلبت يد اسرتك : قانا خيوسدو عدوجو حم مت ربع نموت صل دوج الذ من ننوكل أما هدا نموا ءاورِلَعط الرميلة ريلخ زيا يعارش 3 نزل ئالالا |
 ظ تالراشالاو .كل) عبو من اقر وقالب النفل زل

 000 ايل الن هلا( | مب عورنرو وذاك م رم مزيان يب 2باّصلا اهئد يلح 1
 ب ديل هلدايعرر امضنالا سالب اصلا, ايوا 1 واناذالا ةونعرلا وسو ةرطل و لاق دعت ثنرعا يملا

 0 ا مد اك”ريلولااونا ظ
 ْ : جداد نكن مل ابحر يتبل فاق هنن يملا ا
 رادسبا روك لثلما أ ىرعب , (ئل>اوتمسولو كول البت صرمد ١ ذؤربو اكماكاو: 1 وسلا ف الخ ئالخ ابدارا يئن اى ءلخف احلال اق هلحلا |
 ' سنعز عن هلل اىدرر جو مانا ةرشع ورهش اوشن زث الشو نادت ردعيل امن هللا عروب را ة رند ناسسمألا مياه جنرال ضلك الاد ذل نيكيرلاولاف | ْ
 فرجا دنع اذ تل؛ يدر ناراعو مايا ةيسا موشن لالسونينسرشسع ٌْ
 عبرا ونكمل لد ايا يلعد م ايا دش و اج, عرحاو خدر شلع ظ
 نق ارث مع اب 0 كول الو ان االنيبش سنع نرمي قاما : ” حو انا زمان اوس دن ازبار توفام ول انلاوا زال لحل ازعرب رص ل وها ايد الخامس انالعع صب ايلا نوكب ريد ورود ١ درب ثو ماك لاعبو رهيشنا نحس نمسا ١
 انتسب راو فوشملا هر لسوريا ريع يبس اذللح
 فالح نزلا جحمند ايي رلااعاولو ننس اد مز باراحإىكلصو» دزساكالا
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 يمتغد ]الخلا ملوإ 7 مج داو رجس

 20الئل زا نومعيب ةكمفا ل ناكل ندري عسلي“ 'نوثالث |
 ١ معو انب ل اميز كولل اش نم جولس ملد اقر زلا اوس اودزل كاف
 تسشنب ددلل قيادي دعها ١ 1 ى احا ا'ئيرلاا زهلازنال الرمل
 مخ حو يون إلث ةلماولا والكل جاوا ولست ل طئلانهل 'لوخت 006
 هج ودزب مكي وا نمو عاَعم تال 3 الذل اقلط ميش داوللاو ةسنلل

 نيد اع عر ملون جحا ذل عامجا نارمتملا اؤرص نم نرى نجار طعن راظم
 كوريل لل دي يبا ل عزل : روس نع بح ع كبرحالعو بعمللا
 ا ورو ناهد ىساو منا ظلعاو كينغ ل امتد ىصر ني 3 "مال وشو

 ييطملاو ايس رح ااوب ادا ضاادبعاوب اود ىبعو
 . قلاع موعإا رصد اًمعاذر ىق ممم نكن ال جن عس ,مسو ملم ا كَص
 ل نسير داوب ايبا مذع اورو عصام

 بالك وبار انلاو ر لص ذالومف ةريبكلا ناك نتن هيا وذل
 م داك داقضابوسخم ايد ةابدلاو ميس لضم ولل عزان الها
 الطضشراوعاب نبرلانماوك درمك 0 ماولق د ,دابعلا ق اوسيقب واوباد

 550- جت حا الداود سثلي :ومولا وزنك ع

 21ج 1 طلع
 مد 5-5

 00000 ا

 7 0 اًصكراتلا

 0 الن 7 0 طخ اقر و كذملا 1
 ل

 ٍْ ْ وقال تاور 21111111
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4 777 
 ا 6 ا

 دعم ييسر يازخلا 5 ومصو
 دارض ا دلابلاذدرلا
 " هرئننعبملا اعرللأل خلا جرح فاسو ورك درر و رت نما عيان انصا
 / ا وا الولار وعجل حائم نبيل انما وتسح ١ 20 مو

 ١ ان هنا 20 2 قحزعا ءالهت ةنولبنل
 1 لطلاوجرن 062 اعددح داش وهو يروه
 رجوع دييناحاب اب اهيمغلا ركوة اطبل طوطمتلكلا|

 0 يل تينيرشعالا عيينمل 1 رم الاف زرت "و! دع 1ع : ٍ
 0 مب دوعن ىزوجلا ثبإ ١ مدعيا ذ هيا ئيصر همامايبأ) نع تجوحووا ٠



 ةعوضوم ثيداحاب ثرحرط الاب مشب بل ليعارساو ليعامس نع هيمو ؤنخ أ
 . مك الاعمال
 مالسلابلا رم ذدلا روصو زلعوسبل نانيبصلا هاش زد يذلا كيلا لاي ذل لل وس لوصو دس يشرب اسيا نارونشلا مرن كوه للا كثاسلا ط1! وست رساومجلا
 2 ايهعيلاو هدا يور سابع نب نعد من زلردوك كوبر ورعطت اكاد
 0 [:ىموعتنص هدم زل 6+ نموا

 سلاف نادويصلا هاشعن ل0 وما انبل بينج نكا كفلسل ىلا وس
 نيبول ربل اؤلذا نيبن راو مداوعو قيبطم وسوم 0 0
 دانس, الاولين هَل يت لا "طع هدد اني لويعب او ليش ١ك

 جرا وش ىل نأ بعص
 العلا ةاراوركرب اا عما زكربل يقرب سودا لاق دوب ك١ عمرمججلا
 هردسو ف زبلااههجوبوبسرك درومالل نييرجماوامز سرع ص ناو ايل والاو

 محاصب 1 رام ا
 لم ايحالا لاق ةراعفلاذسا نم اغا مرصو هياوضنلا دوما دار
 اولس لاترمل نم ولعل لاذ ونيت الشم داوح رم غلازصاو نكي
 ااكزذملا اما تاؤصلاوب |سا ركود وعامل نايل ارعلكبب
 0 ل امر يششاالاو نو هكئادابخل العر مواَرملادد
 ظ 1 !نمز لششم ةد اول اذ بكل هوسؤمل ننبصو جوحل انمي امل رجاجلا
 درع /ءرنكاو باشا حرش او ةيرما ل الاف ير عب م دره ئشلابلا
 0 اطول دي وسل )انو تسو 59 3 ريتال

 5 رمارلاعا لفت .اؤلوبل ةزلوعا ا|ونعل 1 لمح شرار دول ١

 4 راكانع رحال الصلا 7
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 ١ كسب 2ك ٍ

 ! 420 12 ا 0 ا ا
 0 ان : 3 ويد "هابل نم

 ا ل دون رع اهتز جار اهبس دو
 0 2 1 يعرضون مورد 'لاشلا لم اناس ابار نحس

 مي 7 6 4 وزنا( ُى ولا هذال هلل >ن الرول وسرو اهلج ىوصرم ناو قايل ىا وزال مكيف عكر رم رالف زم قد ور 9 5 1 يي 6 لاو ١٠
 ةييقو أم 1 اير كيلا 1 أ زجوام



 ةعاهماقنب حاببلكذ قبر شلار وسار
 رملاوا لكلا دا لب واف 7 3
 | 07ج نارا دج وز وا مسشت يافع! عامجلب يود ودول اكو دك يك( ولما |
 يمر وبا اذكر اددرك دل وطب امم 11[ ربع أقامت هللاوكذب اصرلو ا

 ١ الرز: ىكمكرهلا اق منع يفت يورك رو ظ
 ١ ربهبا|
 الا نيو عزب نعام لب يكرر 0 رشامي. ورك
 انئشفح دفح الان ارم نب ميكوأ ىلاغن هللا ضر

 هيف ازين مراح سالت تياشلا نب اطعو
 انعم رشا ز عل عجم اا وشد رووعم

 يئزلا لجو سارت الاقدم ةرقددب راو ل ئنرل قليلا
 "لانج اذن نع ةيصانلا بوكت اهدى يا ماي ذلا موب يلا ايد «رحاو
 كاثاشيد اهيلال وصح ال ارابم دنش كام اءر ادن يف ةيصاشلا كر ابس ناف

 1 انج ناوهواًكيراصم تين ام عب ربل عسص ئموندو يلم اكل! معد
 0 سامبل م ارجوك اري قينابر انتل د تافوحلاو فرح ّن اس ايملا

 20 ' ورشا فينرح اك يوح اك او ائوونل لاذ مهطمقج ال معسل ادم
 0 ' يملا كاد وفد وزملل وك ةرعملا] د ارمغوب دارا و ولعل نو رك
 ١ عمم الماؤشالا اب اورلاز نعمل ووجالاب احلا وهيل اهنكن اي وشل 9
 0 كداجرد ل زها مش هب ماشتب نا١ خه نم

 7 بق .امرمك وحزم ا يتناول نيططل نمبر شبحلا ع يس لاب ْ
 ١ دو مساك رك ربذ نالتحالا عيان وعود نمو 00 ١

 1 ل , نعلعب اوب ١ازكد, اا ههرخ اىئازهو 0 ايعنورشو ٠ لاطالااذا

 ؟' يف وطر عيوملا لاجير رلاجر يمشيهل الا رشي اقل هللا يض ةررش
 هفاراصمف

 | ةذامتسا و مف اهيمدوتسزئاكاقل مالم يطب لامه اود دورك نزيل
 ” تلاقرطاقنا هركذ طتينلم | ٌْ

 ُ لاقو» سا ةجاكرل ءابز وج ١ كلا ٌنظب ى 00

 ٌ ٠ لي حاعواوطلازعل ٠ املا يهني رح
 امرهوكق ارلالكذ ياحب اق داهجلل نا مب ن ذا ربوثيلا ي'مابخلا 07

 ى هع نبنعدوكادلا الو هد نق :ةرمخحاطولل دك ام موك ع ماوجي مع

 رعخلا ب رك و اوم 0 م لا
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 /نءياعن للامر خد أ بلا ةؤوعنع نتن قريح امص نعوم !ابلدب
 هللالص هللا ٌلوبسر ثيبار لاف مل عيلاعن هللاىمر درج نع دره روج
 مث يعم :لجؤمأ اطل لاق ذأ ين 8 9 يائملاذ ربما اهصاطو حو وعدل دلل © ةركزذ سرفهحو 0
 "م ورع امقانعإ د امئازالاك ذاولستالخج ماندي راراث ىا الها أر اوا بل طاق و رلقتالوان غال بلطاهو دلك ا ادائنو الااهددلعت ل اهورلت اهيل اننالالم هيلع دود ساي اة ايلا موزولا ملسالا رلرلك د كلع اود اجلا ابغي تلول رك مم هللا ٌدلَِص
 2بدو ةعبعل نب هيك ئململ الذ «سضوا ماعلا( جددت اج ركمشلا يعل ١ مذرل رطل ثلاراتوالاواوسونل رن اردو دار ارا فان عالل دب هلؤلا

 هيلع نواس اهله اوُرَم ٍ !بثلا مودل اريخلل اهيص اود يدون 20
 * اهلك امحالا هزه هوت لاق كربلا اننل اهعداو ا سساولب اوس اف
 اسم عل كج اسم يرحل نويل ة كس كلاب 7 ل و نول لع ثول نيد دكا نوم غنم اليل ازئالاسلب ىلووهو نرسل و و يره لأ: اند مشل 9 مزال مدل دم يذلا نول رذهااو م لالا قبو كيلغورشلا بيغ
 اوهنمت مرجع نيعلا اهبيصبالجأ مشار انا اهو لد اون
 اهم ثوزلمن اود را اسبورت ب 79 يَبادلا| رس لع امي ايش اعتو من ناهس ةلئارمانمدرث الراثإلاث!
 ا :ر انوألاتارمعز ل ارحالا
 7 اذ م نمو وسع ةئلكنر الا بلط نعى اد 1 ا

 ل م وس يك
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 بصق برد ءلبت امدو ميدو طئاخللاك 0 اق ندوملال البازل !اذ لدرمجحإب
 هرشب اريحوبحاشمل يأ اذ ١ قا املدالا ناد محاكم العدل فلاير ورلا

 1 ا البلو ئلظنع هرمون

 ١ قع مبثر ٠ ديه ٠
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 ديزل كداربلالا س هل ا ١

 ياو رسمنا ولأ نين 2 ا ةرلالا يلع يوم
 لوقو اهتلاوذ رشمنبو رماة رضو مب مد ا ف اختل 0 راح 3 ل نعل كلان قال سلا 00 هبارر و سول ١ةنيصروغ

 وم دارا[ مال ,اروكذلا كلدااعاعّن ا اف الخ ع اال مكآعلا
 1 الا سف تاويل بستر يول ربااًمحاو درا» "1 ىف ميظننسد ] 00
 6 وحلا ممر اش ان اكالاجر ٠ هيي ك ةابوشما ه 3 يمول نك ٠ اكنبمحورملاو دال كك 1
 يرطب :يذرامنظيلاعث للاي مشب عر اذا !قزك اسمع اي ش ربعصلا اصلا م/ماوجربت وبث * م ب 1
 : 1 ا هد ارك ماب

 5 1 شرود ةمرشللا هيج اول وميططمللل يصل نيعالضم

 كوت يبت نموهرو ,كمإطلو ا مود بضل املا عايممب قشول يش اره

 ا
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 0 ''ئقو ايت ىف بطلا مب اور دنحلا كحد |
 كيال هكا ردكوجا ضسؤو يوحي اقزد هز مل يات | ظ

 ةزملات ناو ل اب تاؤقو 3 جيب اره رول او قوبل :يديئدملا | ْ
 راد دار مدل دل الرا ملم رطل داش

 ل | صرلا ئئيطلالا ميلأ اد الا دب الط
 ردا بل :لبلالاقعضو دما دعم ايهما وكر و الا 00
 مدد منو : اًهيسرييمأ هذوكلإ نالالكرص امهر دب مرطلا
 ورشعر) تكون رب اريد نمووشع زينا فن درلب اقم اقف جدد
 عر مااحب ارحموا دلة يزشال ونا

 5 هر 00 د 2 1
 نعد يو هرب

 2 ءاولاق ذه نم قف ف
 لااموبؤس<ىز ئزابصي الا دن اعنلا نن را لثمو« ليخرج اخ /

 عجبيطلا اقوم اكذأأ وبلاك كه اخ تان دباناكو يرسبلاز ايلا ثنا ا
 ا ىلع صوص ناذ مياسلا نويطامار قبسايرسلاراشمملا ٠

 لع طقم نايناارلو : 0 جا ل اهي ايدول هزي
 وبلا بس ةيعررل اكن لان دكر اخير لاك ذك - مارتن ثار

 | ثلعِس (زكو دل ذا لف ا ةزهااولع حى رذ ١ ازككيزتلا ”لمجلاه نص عقومد
 ىلعام درس ثرسيملا مالبر اف رتعو ارب رسل لع جون ١ لتيلابملا نوه هنود
 تامل اركتل او نير اول ريالا اتت ال ايزل كورلا هذا
 ب سب دديحا اذكر يتانلا ف يكتم قبلا

 اطبقاتل ل افو جو همزلا هرفاد ارامل دانة ب اع عمل
 بتيبرخا وعد ادا زوص نارمملا عملص عاف دوم هد ُُ الا

 ١ مليفعارد مينن نادماب سانلازب ناكودتبك ُ 0
 يوان ررصلا لا تنل وعا وجو بطرد ليا ]

 ””اعانلا زب نأكورل وفا دع راو
 1 مطسبدرتد دويثد جر رمل يل لول
 نكسلل ايار لول ثم فلا يو زج مس

 ا

 3 ا 2-2

 : ع 2 0 0 ا وة و ا طول دا ما ووو رطل سكينا و 0 ب ملت تين عك و وج كيج يعد صحب :
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 د ابكانما ىمذتعالاو ين ديل نيخايا لع نإ وش
 ملايين الا باوب اميل لف هببس مح وذل يار نيا هيد

 آ 060 عرب ولع 4 0

 قهريظو شا باباي ؛يليرلالاق مكي 2
 1 نبال ل م اخو

 اوال واخ نام كنب 0 0
 ئلكماموا مم 0: ريغ اهتيشالائد اًمدلىشإ

 1 امام فكك ,

 | تاتفو كاطع تم م ملط احا ءانو سببا حاف ريالومبا بي

 | كلف اه اص د مل كعنصن ةعش ةداك ميك سارع >3 ا
0 00-0 

 ةنيكالكز اغنام كدب [ انف اوعيص موسي لاقت
 ظ يح تا 0 نلت 0 نادؤع 7

 4( ةف
 اذ نمل

 كلان زيا واو بهذ ئوصمل اناا 5 ل 0 . 3

 نزلا اغّرل د١ دهطوورخج
 ظ راعم اود نيا ركل اذ اق نا كك الل
 وضخمو 5 ١ ١ اهل 0 07 سف" خيو 1 ند ازو خب ظ 0 0 ,ناركعرل اع ةرذ انورزكشيحز دول

 ْ ' مذ ١ قدمنا! نزل الات فاصل ثنرمع
 20 لعيب تقلا# ا ننال شف نيت نايل

 0 رجلحتلا ن منرمأع نم

 اهب يرهأ 10 ووتش الذ . بد رج اصلا 0 ,رل أحال لاطدومح م15 ىضاقلاندوجعلالاكر العا هند
 انت طلخا نع دوكرمونم نعاني رلا ن١ نيران حصرا كيال رؤيللح نم
 ثيوجو نضر نحر لاف لاذع رطل دوس كلذ ضرب اوك اضن

 « قورنت كن ااا ور الرجل اة لش يذل هلكت انآ توك“ نا
 اهنظريب روم فز ضعف إو ضنقد نينو صن دار عاود خب اًمالور هال

 هداييمو مارش و نر رد وصإعب د ازملا نوكيم عد امالدالا للجبل

 | ناب 0 را وللا بند م هذول ملح مرطعستوك ذود



 سس ب ب
 ىطسلا د 232 بببدث هجولكنمايندلا بعد دبشي الثلج به دو | ا
 ” خريص كو اذه نم يو كبك 41 وكي ناذا ديد هرج دول يتعب طصيولع ىئبتمل انكسر شمل الحر بارما عم ترو ول لائاشمح ل د0 ٌد يعني حس ةريغ نبوة ويغننريل اري س١ وب عشا اك ذ لج دب هارد اك دعبتو ة ريع ىانلا رشا لك ربلع هللا لبص
 2 او لبج نبدا ممن عو ببصتحلا نب ةردوب نوع ربح هللا عبع نيا

 نم كاذب درا حج. هنل ل نس اف حو اجلا ريررودازة دلل كلكد
 0 ن2 اسعد اور اكد ولخفسال هومد بولا ومرلع هرم رسال يشبجو هثيبام يذلا هلا لوس تحلل ثور اح نف جب 'رل تملا تس
 تبيبحلاو م ىشا زهرا ةدتذ ١ ةلوسر ايا زع أت املي بح بكا !ىكح ف ميلع هللا َه كيصمللا لوسر ىف امبلاب موج مصحو ىف ا مطب! هشار 50 » ءازابولا ف وثوم ةوزعومب انهم, أن الفا قن ع لامن هلاك
 روت كزدلسا لاو اهعضلا يذلا هدزوأ رش وزب اسبح 7 .هردون قعر 25 4 رؤملا ! الار و وسممسوف يور بسلا

 عش ا منوم رووشتس رووشتسا يذلا بلاطو ) نسر مجد ذاذ تلات ىا هيف ثوطلا اهيراطمو اقر اشم ير اذاه + اب صرالا ول ثدوز و رظ ف امثرع رددةر : وثب املا ءذ اوه اشتمل ةر وميجشملا موش خلاد ملعملا لق داصلا ن الجخ مالت السل ميلعول كان كنار تر نوخرلاب يع نفت نهر تنم لي بوو من عقأ د
 تاذ ىدهزلا هدرو مصاص ااا يامن هللا مطر سابعا 55 6 بط توا نم يح احر ا قعيبلا و نعدروورهاظلا لعامل ئم عن اناوخن دز جنب دسم زتين اح ور هوقو 0 / 50 الد نشوب كان يرطب ذا دربرمل لمعلا لاق درس ناخذ : .و مملح لذا -لسم جيدنل اروع ب لطم لاربع ةزفخاذا د ةيزلللا عب

 ىند'اهيولؤا كمل ٌةررسلا ةريرش عدو داوب اسم ازكي نبا
 ظ
 ا ا لاننا لعبجاو م نان تلقت رجل نمر شس واهس | ظ | ف يرش اامداالكراجإ اذ كي ل د 6

 اوكا هذهرل قلل سنعللا مدالل بلاطيل ! نيرفس >يخ ةوهش ,وهيش ىوغ ْ أ

 رت مكمسسل ىلا هوس نقن1< اريحا ندوع عج ري ارع رعااامش5 1 زباب راب ةدمشتم رهمشسا رثولك م وسوف دو مدر لوقا هل |
 0 امانا يا



ل 0 اس ويهرب ها
 

 راض ةدرعب احادي ويلان اومرعد كامامانكز ي١ لل امو

 ل هما وم الابن زب ساكنا هلل لطقفلاو ثررا وهذ ططخبثلاو
 الجلود بقدم اول قط ركن تاوومرطلا

 «تيلاآلعزوزم١ ابرار طورطة تس اجا ,

 مارئب عرار اجلا تيا خراتاك تانلااولا مامإلا < هي
 هدلصولاخأ اللا همز ااملب لا نع

 ع ملهارتل ايداؤزنليلا كاند
 بانل لف شفر ودول اكن رئماليِلع كلغ نمو ييكبالع 1

0 0 0 7 1 

 ظ يشير د ل
 ١ 0 ا دار ا اذ 21 نجد
 0 از هس ذم
  |صي الكل عدراضدالا داس سوال يطالع عرايسي ديس
 ١ * يوم سرت عوملادلاقننالا سا عزم ره هولا لال يللا عشب ادنإلا ظ

 اهل عاشت هلل زهر 1ع نوع را كفا >ن صفو 5 ١
 ظ مالطا اثوربتافلا يهل اقر امهسسلانوسحلا ناز شو
 0 0 4 0 2ننا ا ببطخلا لاك تاكا تبع |

 ثوصوعتد ب: انمي 8 1 لانة نع ف 4و :*أدد
 ظ نول ارح اذاقوئلند ٠ 2 هسالكاب دز ل دوق وبلا

 زرعلاد لا ب لا وا يعل لاو وصلا مل ىررا خر حوسعم |

 || ةيورطعلا شرطا ءاللاربع ناجحا ءدايوجبو هيا 106 :ليطل سزللسم |
 1 ١م وعسل جز عطب ؤمار 00 مهام ١ جور علب
 أ 0/1 مراكب ١ بردها ماع ونجا ين نكس لب 0 0
 ْ كاوا وز يماتسإو 2و انجاب واسم لا ودرىوش سوم هثيبزها]|

 اوم
 6« عوث



 |0000 ه0 ينحت هارب ةمقظو تبل 21752
 ليس هل سو سشلاب فراغ ست َى 11 ن ىرع ىل) مبسم 7

 ظ 0
 ١ نه ورومي 0 رماشلا مودا ولا ل اةرغلا تلو |

 و ارمجب نكات دارو .ةرحلازكلحد انجي كذلاملا بساتماوه
 هوحود 0 اًهص' ناووب ن اينالا ىو 1 دايس ةرخلا ناد ادعس

 هررزما ير طا 2000 وعدو مصرف
 0 اهعئلخ ير نال لع هول كل 0
 * 0 ا هوتواروسررداولوحرد حاس اولا قفاطين وجو م رعِلَع 4 ةرعلاثلخد
 در نين تلد ام ءانمم ماو يلف طن كل داولان مولانلت

 من اًسْز رمد الو حرب روج اجلا نم خا نمر يفر جلا نا نجمعازل!برعل ريع ٍ

 تنشس ار افون اج نعد عبوب لعددث 3 ملط من مف مع لحم

 | نعت هر در درهقشم ةورم ال عرشك ::رعوربلخمكا ليسهل ل وسر
 جيركو جنب اففاخلا ل3 يوادطلاو ين اربطلاور ازبل اوسع اورو ب اع ١

 0 ا ا تبرحبمللن

 5 ملوح -ةوؤوسسم نيكل
 وا :ةلباو سليف وتب تع عصر ف فاطمساعشومْلر ارجل اقر اا 8 اوما يلجد

 ْ اهنا ميلاد ةراث اهني دوا دال يشر 5 دووم وباط الضر ان الد
 تور ريد 0 منيل اكو يرش حيزلا هرك ذاع وا اهيلجإل يار ذعكرلحا ١
 : ابدل ميتال ليوا لعن نع

 : د دعا سلا و هرره 3 ا
 0 فداه هس نو 0

 2: دولا ةرظارتجئسرادلا ةنشأ كلخدانمب رك دب ادرجد اطل
 اس لميطشت انلام يراضملا كار ياكاعوهب تام لح دامذلو
 هوك مريس ليك الا عبوش اش افون ]كال اهل تن مل يع .مادطيرلل

 لياقامل غرام يي ورع ”نيوونلل حو هوو جايب
 0 يع اسيرع ياسا جمالا
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 551 021111 اهحوومجمركأ انك ةرفاكا هند
 مرت فداكك ذاع دول دوس هروب اناا كلامو زلم كلن

 ظ عرالاؤ بطاطا 7 ادي اكل عل ةرياجة انو لك ازه

 2 دال ايطار ا ا ةذدلا دامب هد غن وبتاعمد

 ١ 9 احاول 00 اعط بجإل ناو كمال

 الشب اعرتعا ولج دكز ىلع نارك 0 جيرصلا منا دورْؤن 3

 ثياعُدارما نا ثرحت يذلا دنا كلازف : ةريرهاود المح رد انمشعملاهذ هللا يور

 حمو رمان اا اكنافاخ ير رزهدلاكذ ممر تحس ان“ ١ !هيطبم ره ىف

 نه ثلرعا اذ نرهؤ ,رزدج هلال نول ناد ركنا لف

 ييعلا اهفاهإ زار ءاقر ثور نسكن م
 اىنحن اوي ! برت ناو بوصول و سن زلا من الاجر ملاحر

 اهماىطاطرش اهطائرووإ هلا ذا لهو رافع ىلا مود طلصم هذاو

 ناوي لة او يدون ال وددا حاس وامر اج ل ارش
 حافر 27 وش! نع ه نك ١ ري” ويصفل ءد امرلل سيل هذ ابدبت هبذ عزون هلاامِلع

 00 )بال ل نيو نإ نع

 ِ ' ١-١

 - .٠

 500100 ااا اتألم ماما ذآ ذ ] ذ ذ ذزذ ذ]| 1 1 0 1 1 1 ذ1 1 1 ذ1 1 1 1 1 1 1 ذ ذ] يو اوم

 ٠

 لوف رخو وسخ لحد كيلا لدنك ْئم ويحتمل مياث ا 0 و : نع 0 0

 ١ هرياغو د وا ديبار محام اوامر ني نر ماع لخدامما و مَع تلا !ضوطسلا راب در سساممل نمر وذ نام رمجت نع يارا ملا زل اكحو اع ارحا

 هند ليك
 1 0 2 :٠

 ٍْ :ريكام جرح سو مملح هذا ١ ايل ان هدا يت / الشب اع نع م
 ٠ نوتك نان احا زروكا تاخد لال بيشو و مجرد يولاريرثوصد 0 "

 قلدالا' 2ث يب لاث عادت رمد شو و ملح هزل ل يصؤلمصلا تناك يرونل لاذو هير 0 ا دون لربالث يامال مت ننال
 ع مرزع 0 نب هتداربع ميدو نارك اك يزوج ئيزاك 'ء ار 0 هدروا ير ذهن ليعاسا تراجع ك0 يخط ذ جريش يعفلا ماع
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 , اي ملباور يف يامئرارلاد داز خيب نم نبذ لثو ثالث كي اور ىو دنس فذ

 ملوش هالو ا انطل راح دنقل سيرو يزل نمش نول ييسيطلا لاق
 ابرد يارالوسرو هلل ٠'نم برك اود فاما تطورت او
 لخآد لوب ايرلازشم عببلا اجا موملوق نا 0
 دافزو داور ول رازئعو ا !هالبا

 ىبلأ ايل بابلج راك انزلاو مثلا غم ايرلال“ا عرشلاى وس
 ل ا1ذاو جارح لاف البلف الاؤ ١ كذع رسكزع ل ريدك يفوت
 زداكعير نكاؤد مل قمح دمسشلل 2 0 راي وطلاق ارداوذ

 لاومإلا ١ نع ع رونو هريعااقجزس كر ذ مله ول قرطلب نع اميلي عر هامازتلا
 َتالجالا ني رز يحاصو لج اعلا اهيل عار وملا نمير رد املزطاملإنسانلا
 نادرا كاومض ار :انميولمنو نوامايام الاف يابتلا اوم 'نويلكيكذلا

 ىف نودحابرل الكان افرع خايلا ىفر انرمعلا املك تاملاعت هللا شرعاكو دب
 رافض الا موتساالا نومونيد للرإ نوكاب يا يشل اد انخو املا

 روالخ رمالاو ممامتب يرطاوهازهٌقاممملا تع اطول د نامفلا !

 نع مامملالك نءطناسمد اكو ذا كح صحا روحار جك رنع مدلطخلا»
 رجول زلم سله كرام ىلإ نع بون انع 0 > احن ربرح ند روح نننمسح
 .يراض الارئازلارم اع ىفإ نينا : جر لكل دبع نحل لملم ىف نب نعا الك
 عولصول اوي ومما ن 1 '«درواردلا ميد لقت زكرالملا ليست وباوالئاور مل

 عمسارلو هماررت اًحاوب الاك يزورلا وشب نبوهرتيكنب نيصلاكو 1
 كك ولاول ]يلقف اططجلاوش نيس حم دورب شرح نعمل اًحاؤبا ليسو هلم
 ان ا زئشملا وب ا دان اير نيم رااشنو يرانا يمسح من ىكينإ غمس لاف

 نبع نعرون ) ياطقزادلا هاقرو ىلإ اروداوش مل ثابو اهربغ منتو
 يبات ١ث 'نذ ملا جرح ىنارعلا ]و الا التو ف ودوم حمص الارق ور روكزملا هللا ١

 لاقو دوم بذزيخ از احننرض جرد عطول ملل اه رس لاق نك
 عودت لع ان رمح لاحر زاطسسو الا الر دسكلا ىف ف ابطل ورواد اقرأ

 ذيع ىةبام نعم م ىلا بحل هلئاعلاع للا »>يرلا ىلذذ 5 راع يالقعؤ ,يطعا مرد :
 باوت ملف عارم لا ذو طوع نإ: .امعار ر دالوأم ئم ىلا بحا ا
 هل لاه يذلا لاقالغالا ربع لير ىملاربعو يو يسب الا ثلا نعول
 ١م برشب ؟لاسسحك مل يزاشلل ل حوحو انه هبسنلاي لالخ 3

 1 اًاودَسلفلااو دالا نمر نريلا ضرع هلام دولا لوم ا دلكنع
 206 در اسلانع در ماعد درصملال و ناذيبنسالا ةوقو ذل قرص
 رهام نص را انادي انشد مزج انا حرس :.ةايرعلملا

 حدجضسلا 2 2 605 أسم < .مهيجعت .- هجر م 1" 0ك 9
 2 ا يو تي د - -- ويح 6-0 5 مج ب وجورج 7 ا 0 0
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 ,.ملاعل
 هوعدام

1 

 و زصالا ملاهازعولف يلبرلاهدروا ندعو

 قرني ثوم دلع ف دع حوم رضرتسم) اح قف للا مرد
 هاج رش امل كولارثع ,ايذر قلاع نمر ضد از تمل 'لاحرحاو روب
 كوهعلا ف ذي ينخ»'لتود رمد بخ ناسالاورورَصلا جاوحالعر بلا
 قش الذ احلكُِط ماكل < فر امو تول ن غبت نماًماويصنلاررئزعوجالاو
 قرصتلا زا/شلاد وضم درمغو ا قللعل :ينيح ىفنلاث هويغالوئلامبإع
 مرح رهان ذب ران دهر." زيبا م بز شلالاحن
 يلا اتيت ةدتلا لاح قرصا عش ملا زئلابل' جرت

 فرع ياعقر ادااطثز ازيللجب لاو و تلم مرلاوغشسلا نب سو دش ةرب وظف ١ نع
 ٍْظ م اهنما زرت كاسل ط ادن أ ٌيرعنب نوعد
 رجخعظلاورل تلا ملظب السالاف دجال ب | سس سما ءرملا ءاعد
 ةكاجالا 8 .ةد)عانلا لامار رسم ةوعرلا'ى ال هبلا نامل نعل امال] مكمن
 هر مذ اير هناعداع ثيم انلاب يازب يرسل موسار رعاك هفاثسس ادلع
 لوما امل ىلاذ ولما اونس نجهل لغرب يارمك مالسالا و ريال اًعداركمل وذ ظ
 ه<كلجالدب ثوهارش ياو ةليثبعا هلا و براي بس ىاإ نيمآ
 هبوعد :امباوئ مدل )عرش اكس هلا اب كاملا نم ارا حا زن وغلا ١ جذع

 مه ةكر ازعل رجرخرل و أ دررلا ىف ! نعرلا ند فاوعرلا ف محبوفاذوالا ودب هل
 وفا لصدور ّئئصل ىاي هر ا هرلولرل اولا اعد
 ندرلا تالي داحإل مب اَجال ايدو .دجبدوججالك كب اعووعب الة لوبإلا تارطح
 تسسم |يح ءانلانبدو اهنيبرسإ موللفلا ةوعد لود نم اداه قارعلا
 للملا عربلاوب انفو برقالذ الا اور كلك احا يفت ني دوش ال هلو ذوعدا
 تحل اسالجر نادره ؤءلان هد بخ الرلاولا ذوع در وام نعك مال نال

 تليرح ا مم هلاصستس ! اف دل عتلاف الج ةاملائرل ولل دل اوثااعداملاف نس
 ير اراؤنسو ذولا امنعرردت ةوص اشم ١الورخأال ذب ابحت البلا لاق يار عدو دج كح م نرقرنوجب تلم ةحزص امن ا:ن عين الج كنب رياجح
 رغاتس حالو 00 وكف, المال ينل اهركرعرتلزصالا ا هرلول ا!رداولااهد طم ع نرش هر شر الثو داس ل ىئارعلا
 رسولا هد هدروا 2 ايبااضلا مدع اةرورسا طرد ذو درم
 | "رجلا لو :ىرسرل حرش يف ارحل نزل الإ اذ سخان ايت رصالل ملا هاؤوعولن

 دالابع 24 ا مرخا زهر حال اف معصوب ير وجل تن [حوركنم
  0تححسصتسااءول ١ 1

 0 حالطالا نك ذلعمدوك

0 



 يصخ لب ل اوك نمي 0 رئسمم ىف
 0 0 ةوعد اذ, إسمه وهو ف ارعلا طفانإا |
 7 ايسلا 0

 هب 0 0
 اش رود غندور سد راخ أ اعمءرل ١ رمل رب ام
 2 0 حلصاو ثيعان : 2
 راما اعلان الا ةر اشي دوهشمل "ون 0
 رك او ديحوالاب هيدر وش نمو دوهشور 0
 عئروامم رعرلاو اينرلا ىف برك لاوز رد يرخومتلابلاروطحو زّملا مح

 3 لدول لأي رحإم مبدالا قد لحج يبمعلاي دن الا

 تمحات 5 2: ميلعو ركام "ند اننح نب لاف عسل موش دركل + ىلا
 رع وجب نبرطعجو بت ه رع خلا

١ 

0-0 
 وهوا اعد نوحي رو ترا 2 0

 طم محن انشالله ذهل رذن :يرئاكباىا كاالا ولالا د

 هس ملون كذ ترو ارشد هلت نر ثار ثوم
 ا اهظاور نسكلالا وز يسلإب[ىرشد 7 يالا ل تلك
 : ليفت لو ءثملد امناو طلاب هس رو ١ رئابالا ا امزسحلا اذ
 رمش ناش رك وشب د نالؤل سنا ونبي انما يذلاالاولال لاق نبح
 07 امآلا هركذلت 'ارساىنمل اديلال مخل نام ا
 0 ناك مشالرإ مالا ب اضن اذل دن حلاصرل فاصل مرسل مرام حدد ري

 0 ما'زل وشم كن راَصام/ر ةوح مور اسكلالاو» باللوم
 م ار وهات عدلر كذا ذهإ فاعل دا

 ملمع ل يسعي يوك ذر خش نحدرو ليغ ايوه واش اب
 م 0 د تهلعرلا تست نثاوعيلا ف هدمه ادنلا

 هرجع ويب نع افريل ! نيرسس نيريخلب هارد" در حارمإلل (نزملا
 0 تسبركل وأو ”ىهرلاو رق اد راه صاوإ ىف لب دعس
 | هاكشكغالشللا ةربإم 'ربلكرعسأ دب يحن |ىدعول عسب نب
 هرجع بإن عز هرلاالب اور نمد ١ دانس قب اطل

 3 35 ل مسجلا جسيم نإ تت ونوح يسال. سيخ --- 1 2 ١ 1 "لست

 ريدا 0 5 0 ا 1 0 مس د ِ 0 - 5 3 1
 2-لا دج 2 جي + تم و يع عج 7 9 - 3 مسح يي بسيعلا تشلسي 3 - -92-- - - - 0 2 ار 1 ورد داس كتل وتر ل يدل يك وا ل و ل و وو رو ا كول كا رو و و ل ع

 6م

 رد ا وو ع

 0 ادع تع 200
0 - 



 جاتو وناعت هلل هته يابس مولظلةوعد
 مك حان ناد بات مولظملا [ملعاوعرب الجل لافلا عاونا عما
 هر هرارامسما نسا شنو رططمرثال رعد نب يسال 6 2260
 دقو عقوم هللا ردعرمالشاللو هاوس معبد نر يل هياخ لارا ص
 رجا غلاب ردرب نال جمد اعداذإ !بجيلسم ارلوعب ذا الباجا نمد

 ولاظللروعو م ارد نال ا ا مال اد ارلن الحور
 2 هباعرادب ابحال نضره رثال الاحاجذ ارومرلع رك اد الواب | نسم ظ

 ١ اهنلك لحالة ملودتب مجبامملا كلا طورت يزلا تثولا الرب رن يلا كاقؤلا |
 ١ >نالئز ع الئاعددلز اوولناردح غسل وم امااغرل ا طع ل وصولا نع
 ظ اككذوطو اىرغمر لاف نم لع هواعدن كاملا صت الفن اكولومذ بطس مكملالطلا 0 ١

 0 85 لياشار د هيلو ماعلا النسل ريغ هد ايلا ث الام تارك

 2 "كرا + ءام كير زيامو *  ملردرنو احر ابعد آ ١ ٠

 "تمول ارمأللا ودم( املا م 0 ١ * للا ايي

 ياض سريال رنا درهال نعمل هل هلللوءرر دره ىلانع دوا داولا <يسلابطلا
 0 اور ,قفوهدوهو:ىلارسب ا اييالاو ميك زمر ثيل ةيكاتها شل شرحا
 نس دالساو ينيعلا يردن لاقرب 0 ود 0 اكلاإبر ازملادرمحا ْ

2 

6 

 ْ ٌيدارنعبلا ةكرم اكل الاف اس6 د مول ل م <
 / 0 ويفر هاقلازهغل 1 1 ارهططن ءالسالا و ميحال ليلا ةوعد ١
 فور بول ذود 00 رمز ىلا دعممص ْ
 زاهد انام اللا ربما ل قوق 2س ار رع للمو رلوق ربط الد من
 1 1 0 مر دحبسك اك رمل ير ل ملا ل
 ءاهاد دايزداثلاواهك هما عن غولذم مرسل لي اًورلا يووسلا |

 اود :١ لب هيحالاوعرد هلل اهرلا دار 1 ل
 ملأ ىلا عببصر هال هن عيبا هن هللا ق4," "0 نعثن يناليذلا رأيا

 ٌىهو فورعلا وذاع عل رعاشل او الانسلا بدخل وم هريملا
 00 0 اما دترلا# ل د ١

ْ 

 ا
| 
| 

ْ 
 أ

 0000 ا ار يحبس تارت اج ةرعدا
 00 ا ل

 وعدز اطل يعلاب باجل اللا ارانب كيا الوعد
 ولو

 17 2 الاقل رهلفد محال رمل ةوعد وا ءذو الو ددرصللا
 مآ



 --- 2 ل يو ا بسس سس عج سح

 لخراؤؤلبا امئالالإ يسم, حا اذثل ااوعرللاةببغ سعوا وعد ناٌءْلبك
 بايلار اها درا ا (يذ ب | دارلا الحلا لاف هب رز اك
 ريبغللا نم خلداب [جاؤند | و دنرمعللا وزد احالا . : وينر عالبل دمرألل ن يمدرلا
 ربئتساندوصئلالالو وصولا سموم دولا كموشلا هذ نب نم باي تاللورعلا
 2تليبلا قر اعنذسالا لع كن انّصلا ثبداتحا المر جراو عمل امرعل هيغل
 م 2: 0 دوي شمحارهرحا مزاول دراج اف دل نا! 220110
 2 قو كريه اهند اولها اقر اعتنسلا لذ كيش انسصودارخش الا
 دا رج مع هزشم لاهل ومن اكس هللاددكك تلد احا ةرعجعب باج
 00 ' وار ل جرامباو عنس مب جدارا نكس وسير ردع اطشا, ا اب اجا
 ١ ركداونفر سابع خرب رع هبط معاك ذ ك2 قش اطاااد“ اشن نيل و داش

 2تبع رق ثادد رو جسيهل ا رلغاركت نط ةىيودء تمل ملازمر ١

 نك اذ رغد و عطمب ةيرردلا م لج هؤيعموعو هب اب للا ظ

 )بحي ذ اعموارملاو + يرزب وا متمعمب اهبهركذ كن لتناوا اساس عدا
 دان رويرش ءابلم 2 هزعور وجودا دابع ياؤكياللل ايما س هتناثاق

 رب مزيدا مل ١من تشيدر 2 اك هنرد |إغلامأماةمابفاءود ف اياك ذلد

 ردع !يعذ اعمارك داوشلا ١

 مبعونا ش الورلر نك يللا نمر وف اماوع اذ أب عرلملا يف يبا ك١نملل ايجاد عدا
 0 دوش ىلا صنت 1 ممنتتتال ماهر صجلالوةدادر وتر رلااطبااصتنسااذامناث
 اذ هر رجلا هركذ «٠ دو جويعول حولا عخباضزوم ٠ حامشلا لاث ١
 داّصلا رسل ارض نعت بح + حزذان بلح هرما'نبحارازحارلاق ١ ان
 وعاش. هلل بن اكيرسالا سواد يامر والا مسادرزالا نن انضم دولا
 "راك ةماىلا مب الب 'بيلول نيود اطوم اب ةرسود نب كامرا ذم زلاوهر 3 داو هل 0

 اهرحارينامسابردحا هاوريشيهلا ناقل ينحت "اينوابجر عجن اناس كمطتن ارفع
 ١ مثاقث رلاجر

 لاوسلا ةزمكو هعيعب الامين ,رملا مالسا 'زسحنموهش ةريائالاع مل دايت عد

 ستاعرس هس نوذالا حدصلو ربع قمل ذب و ول حري مدرصل اذا ةعاصاب يعل ال اع

 كِناث كاتو ريلعملد كليم ينئلايأل جر ايلات رن جيلان هدا يرد وعسم د ارع
 هبد هريعر يثسملااهف احنالاثإ رهن ميو وهور يمل ملل زمر هركوذىبصوا ظ

 رح :كو وتموهو )ب عامسا ثبيكرسلا
 بور نم ناهس ود نال ب رللرمالاو جشلا3 كمون دود يا تعرب رن معو
 ك2رغلو تااميشا» 00 !يىاكسرد الام يلا الا ع بجاودا

 و دوبتسارتف ت ايبشلا قل انما قيساكل نحااوملزل مررت كشتال اميلا



 !ثازيهعموةوبسلا ل الد نم بكيررفلا زهماتلالاث

 هيلع ليش ا ئه نإ وعل او دب لت نالشرصباوه ربصو اعدوحا رناذؤكو

 نم اكن بلم تِلتوهندنل غلا يانم هد ١نمملبرل و ىمشمل اوهىثل

 ميلا نكسشامرجون اند 31 !نهر كانا تيرا يلا لابد داتتجال لها

 امراض اباد دعي فالاع دير خال هر وص رس شدو وسلا مب 0

 1 تيرا يح المبرالا بط

 يناس لادنعيامل كر اب سنا نعرح الف نسا كير
 0 لاجر هلاجر زلراحدو مدرعارل يرلسالا هللا مبعاوبا 2

 4 :ةرحول اوس الطب ام ئع بط ئينمولا وبما اعلن ظ
 برم نب نعاطلح ةريزجلالبزل جيوسالا زي بدع ن١ ظ

 اعادلا ئكر ب ا

 ضرطعااماكزنا يا كيبردإلاب داوي 0

 0 <وسبطملا هركذ مرذ كعش الام ىلا نها لشد رتلو - 0

 انازل لكرسمل كترعحو نانو اريد تاني ناكسالا ثاكث امال اضلا ملكنا

 اهلازم ةاجملا رجلا 'قرتمل تملا نيون لما ندولاون اذكر اذ تام
 كن اتماو هرزحاذ اًمارهرت وك :رام' يس كبابتراناذ بزالانم بانل

 تري ورما ددؤل اذ إ رسل امثل اذ لاثلا َه 5 را انعرتووكز 204

 بسسجلقلا نيدو 1 اج اوال ديب عسا عا رللا اهتعلا رس
 ريف ارث !ذاخرملا كلن نم دبل رمق لعل لزدننلا اميل ل والا قلململاوهيزلا
 ”ىونعلا ارد اس يفاشالا اذه كريس ارب ب ارططعا و بايالزلو هحاظفال# مش

 لايق ول نين [طواد ارق امل رخو سسلنلا نعل جر ازا > اذ لاذع انمباد لالا لانا
 تاكا ايعلالهاو املا ةركتل ا ورظننل الها نمر اعبلا ب اطرارمالا ١ ىجنيفعملا

 مو ناك ةذيئيلتسلابولئلاد“ل هيا سنن ىو سا

 0 لح بود عدلباميلا سيررشلا ةداؤجشلانماودلل تماما
 هكذ اينو اعذب نسف _ يل يو ”افنب ابل اع باوّصلا ميدل ام نوكبت

 امزعيماعت| ب 5 د:
 دلو دس دقيت اوبر روكشالا هلال فاو يكس عدا حب اغلا
 ليلك يدر اضاديو نكسب بلنلا هبلا نيب" دين الف رصلا ثانأ 27 0 لد

 ادع للا فنان جار بزل اعؤايناط بس للم 0 3 ف

 جر ذا هالعسو ماتا سومر الاد 0 دآ هلع 5
 بانر هظرّسلا ىلا نقرلطت نموملاريشن تناف انوا باراك ع
 1 ا م ينل كب اينرا ١ نان بوكا نم 2 3

7 
 تسلل 0 عملا ف اكسل 0 مس كر كك غل ع شم 3 ملل كدي . : و



 لو .
 بويزل ارشد نم ةرقلملا زخيسرؤلا :يدرشلاسوفنلا يب صوصلع
 1 ارز هوداقدنعالا نمل طب راح امولاعتالاو ل ادن !ىنب ؛اوعدنمل

 ماس يأ منع هادو سل لا 0 || لاق عدن نسحل نع بحرهزلاة خدنروحت و ملا جرام اة لظلاو ل باف بزاكاجاوسس انام 5 ارماف ثارت رع جؤنما]مكا#لث“ [ك اذ 'فرصلا تالتماحلا ريلانابويعلا كمود

 بيرن ل امك 0 اذهل و هلل ملكت يننروف دع نل 2 دش دي ضب كرب : -
 اداملا و 1 وى راب موسع كيداشللا هذه اك الاعا

 اوت ا 15 2ر2 كام ايحالا باب ارب اسوتالماعلاد
 يلا ول لصام نرد رعاكم ةدع 3 تشي داخالاهذصد
 تينسلار 50000 ارارم

 رحم خت اًهيشلا ظلما ال بعولس  ييبعسس# ر ذو ١
 نعم نع بهو نب نعد امورد ١ نب هللا ربع عرش نيركل ىلا ؛

 درشت 2 يال
 تخببرحامي رذطابلا جوج و طخ هو نب نع نامور ىف !ثندج
 يل اهث هلد "يمر باطحلا تم, علب عيش نع انام نع سين 0
 ربمالاو مع تل نيالا بخ اهلولا خل تهاظد امرنع
 117 دعز باد نعول سبر كاره 711

 م اعنهو نعد ا 3

 تع تساوتملاو اويعلطن أو نامور ىلإ نب در هالشاو درت
 را طومال انهما تامور لإ ن در قر سرة ور ود نملك ام
 ررع نظر كرش ديطاحا ردا الوسلمل اا عب د نيك كيلع ثياب خنهعد

١6١ 0 

 هلت بفاذاك ب 5 نم ءاذذا
 دب اضف فبلغرا هرحوخكب هيلا : هديا ربع > ومب امل لاذ نبك أب نيكل
 تيرو ةوشسللا حاصف عيب درا ابا: كراع يملك او عب راسو دك
 تأ هللا لوسر اب بوحولا اماولافث هركرذ نشل هك كبد عدى
 رحب ديلا لعبا ركب مذ |١ زهنمبعحصو يعك اشلازتخاو كدوملا
 حرصإب ثوم ال بديت ا كرولا
 امرا لكلام مفارت نهارك املا مرنم المل اشلاوع ا|ضعب

 02 4 دج وم دع:

 سنس ب رس رفسس ميج حر ورم يع 5

 0 جا يو يوجب بي 2216ج هوه

 3217ج كيسا

 2 و ع جيدا

 62 مج 3
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 21 و يل
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 نا ئيطلالانذ وخو حؤنويغن البلا فن هيلع جرخالف ث دولاب بذا

 دوذنمالا شدا الذل بير ارطعمألا لا عا ذهلخ اعدك والا ْ

 ا لب اسلاك .مسهي اعل ةللدوصز ه هزب ير ١

 هوجن ىلا قيد [طمهمو رق نليلع ١

 0 لين كوع وعد وأم حسب لاا وع >

 ا ا آه

 ايلنهإ لج ىف اهم يراصنالا سيت نب جببتع نب رباج نع ماك تح ن

 ع ام

 هيام لئلاوزعم اد نيملاك اذ نيلسي باطنلل قرع 0

 ' قر ونوم ن درهادن زحلاب بلثلا قرد ومدهعلا بزثَن السكعب هلا

 59 احا دل بلا نا دز كير مل نهن اديؤور حاب اس مدلق
 6 تسبب !هاضثفاامفالطو وركبوغت ارولارسبد مادا ملل قو ىزن 2 ١

 ى!نع حك و ن حزمر امثال نكد فالخ ل لوالاد ه ريسخو 1 انذا

 هل
 1 5 5 هركذؤر درطلو عا هدر انقنيكيب اشنملا جفجإب ل

 ثمن انو طاشلا جار ادا ةناهشل يا ىاولاف د اطتسلاقيعتو. ْ

 موال ول لقاخرتنلا نسور ١نبت 7 خو برص الو حايصومغند بلاقلاو نيعلا

 ا ١ تاطشلا نيت بذكدا حابصونع ظ

 نيفزملانمناكوم اجاىخاعم عذر لوز هد الى شن اعمل عد طرش قرح
 ديا زوضلاون اًسللان ملوح و نيعلا نم عمرلا ل خب كسا سستم ناكل ْ ١
 | جب ىاتلملاا ل قيرطنئم نكد اد علا نم دب ]ول ف بسكلا قدرطارمث اكان
 شوك نا ايلا بلاطلا تالف دل اب جملا ص اص خا محو مق هللا نم
 ليج عربا ب ولملاو 2121116 رسب نا بدالاذ اًدوخ
 لعجلا لأ كك دك قر شن اًماكل لاف اهو مومو مل اذ ةلبببصملا
 واوابلاعملب ب أيشلاري روصو برالا مى لاهنتو دطوسب نهر صنع
 سالو فلو رعش عطشو بوز قُسوَي ب راعي زملاو توّصلا عدروهو

 | 0 يقال نينا تامااهو امتدت ىلا نب نع رجح لإ د 0
 قون اهز حزؤيردر نب

 الا 1 مادمت ولحو نة درلئالدنلا ال[ :لارعد
 0 ناو ارثكب عبئاعاو طرا! ي'كا يتلا مود
 ملا , ,كراوب وهال رم نبويس نب ئع بع بوجولا ال برشلل
 50 0 رود

 جمازول ةجاحالو وسطل لاننا انك د كرلاس يا حرع داو
 قطصلا+ الككمافلالاذو نينكلاب كبرو ع دوام لا ىف رجب
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 م انأرناوزدا رجا ةذ اضالابجيرحلا» ء[ىصخللب عب اناال ع وسلس ولها كبص
 كب امل كاوضرعت ناالاورل اوص هرعتتالد 000 ولرد ام هكرنلا
 بلس وبلد م وكرواه ركدوصد 0 ذ ذرب معيب 1 :وءلد مشل نم هوزغ

 اولا اةرلوثابب نيوازهذنب عملو طخ لان ميزت 4 ا هييالاوربع
 داس تشو ثلا هيدل خالف 0

 ١ للملا خد 11 ص بسمب

 0 وخلا ةناكم سمكحر نعت 5 : 0 0 ماب: 1 انفتجخوالاواود
 ض مد اان كه هلك علب نعرحاللا ١
 راما نايرلا مرح ثم اماهالا كالا باب دلا او
 رشد ذا داب رع الو هدرا اله اروح را ركلوم مسمزلا هو |
 تطل ميلطن ار اهنلفز ىيش اهيبلطنإل انفلات 1 ذاركاله |

 امج مكر ررعو و اطعم الكف ورعللب اتكووبا انسملا للعقول كب
 اي هيمو اور اجر نع فالحل مرا كالت: تجف ظ

 < كلر رؤ ال زرمالاو هيلع صف او جبل الرعاملالا ةلالنيبث مها ١
 ا دكافورازبلا روكيملا سنان عر هزملاظفلل إب ١
 وصنع يرزذملا افدجولا ازصنمال ايسنو. ١ ١
 57 ههوذعتم اوونلل ني ف ءاههدسك |

 هدد د ل حسمها بصل ساطلااوعد

 : د ايلرلم حمس الون اكول ااونل دن الوز 'الكهذابالا هل صرعتب
 تاذراياك وجو نيم لذ مكصجب نادد ١' اذا صرح اريمدتسا اذان

 يطقرادلا اراخو د دع يرلار أبنحا ةرعيئر لب عووشم و غويعسلتلا ب ١

 ةئسا المي نان اقويد اويجسللا ٍلَسَو ديلع هللا ل ضئشلا ثعبلطمل ١
 يدانسراصمال !قروري عب مي ا هر جنم سورعةراع

 | بطر عصوب ,للخي يزوهل نيبرطاو يو انيس لذا ذكو اذ[ صخيبلالا
 وانس هول جرب رسنو ملغم مدر للا رمالف بيكا نع ع نمل ا نكد

 اواعلا هازعاس»بب ينيهل لاق هركزد معد يرتشلا لانك لج هاب اهئ زبحاص ْ

 ىوحا مجولا| زهنمافؤللاا زى دارو اطلئتخاركو بياشلا نب اطعدنقد
 !طئقرور رجلك بتباكلا يف تبوح: ىصلزمر رملاو دنعمز ملال د
 | ةةضحب نعوم د ءالذا قر رب ّس انلااوعدرتس
 ذر زعتو هن اسيرحُر د احا نذل قئؤبرششلا رلفاطال اف اها لاوعد

 ند دك الب ضمن ورد الكنز داب عوو ثحاوطلارلا نموه هور رهملدنع

 محرحذو اذ انا ؟سودرئلا ركام ميلك لشغل الابد درىتتملوصاق



 ”الاعلول مسف اذهو ةلعيرتو دئردفن ىا ةرارد افلا نولبق ئسفت_ عزا

 هول 0 يامل !يرمفلد ام اه كنح | ن ينل

 00 لاقل او ةس قدصف ص الخادب نمار اقاطملامعا

 يس هوصخل/ دد دازهمومعوركل هل باها عكمند ف انهم دزمم يب اسم هلو
دولا ناو موالسارخ امسح هلاخاو دلاحل باطخلل كايا عاب الا سسلان أل

 . 

 با هليلتلل بقاثملاو هلي كالا مإ تناك يدا” مهاسمالسال وهي

 نه اغو هداف يدالالفحاو ِكاخن هددا] سس يب ٌفافئالا نه ٍشرلاةزصم

 ٍُّ ايملاداعا اعاح كنب للم دراويمل رول نحاول هللاويصنو هدادعا

 ددلولا نيرلا> نبي ناكلاق للام تبر. | :عارتلا و يو مح هرقتتل اد
 لاق لف مومنلع هدام بلل ئكيركزذ امم اوفس بن ايلع نلختست هل

 اح

 | ةرصنو يما لدور ناَلِإو لداضفلا نه 0 ناوعت |
 للعب ل هفالعسمالو دم امني ن اره ازهننا ملل مص ةرهاطو سيلا

 ا م علو كبري مود يع 0 اهلا

 أ ' كلامنا لصفر كلام ب : 0 'ةراصنللا شئ لهر نع فوز سا ليصع

لاوهريعو تدعم نب رومض يذلا لاقرتف ىساقزلا وهن اكن
 ولا ناك

 كذلاو سومصلا يف هل دحتازحا مامس ىلع بعو ةردعو 0

 ظ يضتدلاوطور عنخ ارنا يا خدر سلا الا جت نزطملا ثنانارتص وعد

 هاك را رع رم ظ

 ظ

 ساو تمل ع يرش 0 ل دنلا  ةوطلا خ ككل

 اوزريلعل الا نه كلذ اوريو رفدلا

1 
 1حاه نب عت لكلا ك1 دف فاضل اقو لطعملا 0

 الاجر هل احر هادطلو عمج ءئعضو 0

 اح د ودول زعلان دك طصاوغم
 تاري اهلا ند ةزرهأ تمس

 ظ ا ف يع او افلم ليقف

 ١ تكعئاشملايف لا همفت نا هندحت يعول ياس يا

 رصصيلاوهو نسر نسخ
 دوس الا اذ عر ةياو رف هنيب اك رحمي 0

 يامسف عش ن او فرس عاج ناؤ احعال ميهسال يا هحزفو نهنطبل

 انوسلاركفيلاق سس انع نا نع اطح نع قيد ولا بالمنع بربح ل



 يس يآ 07ص

 وشو فالؤلا امركز بيروت هش ف : هنن اءاصونلاونع

 هدو يا مافن نعام دايو اب

 كإب فلولا هيفقتورطن يتكلاكو تاعوصولا ف هكزودلا نا
 ثابح نبا

لون رهاوش هلثاالا فيمص رس ى ىو اديعلا لاقو تاَْتلا ف هرلَد
 ايمن 

ظل اف هيد د انه بلط نب اند اكمام هواوي دريان وعد اكمل
 ظ0 الد 

دلط را ذم دخل وقد ببال اوصماأل يم تبحاصل نآن ند هل
 1 يكل 

جيو الهو بدال زد اعر
 .ةوقو دمرلو دي ااا 

متع هنادشو ماقال لع ةردقل هم اهخلع ص
 دالغالا ثيرلا بح لص نمر 

 عود ل دواحرؤل سل اع نلك رسلان

 هج معيطسإل ةهإلا فايل اهازاز ور ال يل يل

 وعم مو بدلع دداطص هييازوسر لاق ب احا مده ف ظل اذه اضافت ظ
 الاول اق مدس لدن انس هوطعأ ل اقم الاقم فدلل بح اصل ناف

 ا > نافووطعالاق هرس نذ

 ْ ريع يرامئلاري درئن امحون ا ملل عب ةقهو امش ف ارعلا د كوونلااعيل

 لاذ ةودمالو ةا لوم نا نيبالإد رسل ياا ربئ د طيرلل يا د وعد ا

انه لاهي ميامسأ نم طفل يابامذددذ ا اممسإ نم كالا
 | هند دج قدرت 

 ين ةيااول وامجاو نسما يم
 0 سجل

 باو بيملاولا ثهنم ميك اَنْ حجي وفو نليا نا سو

درآلأ نافل طامو فيعلم هن اف ككوويلا هدر هول دو انو ضصيرلل كدا
 ة

 رلاوسامخل ودق نذإلا تشل ونف تشر اذهو صوصخم ىىدزف تئام

 اًصئلابطخيسلاح هرهشمو نويل شمص ياهل دن مكوة اوى واوكزلاب

وا دهام ةرامخوأدد لمبرللر مخ ام اذعال ذَا يون
 بع ديس 

ترنلا مدل رباك ديرح نبا ىلكو اق افثاديوس نالت هلاح
 فه لخالا د ميخ

هارح اون له لصيرملا نينآنافلسلل اقزاخ ةديمعلا
 0 دلا جدمت 

خو هدر اضم طعتسل هد ىؤب نامّريْلا
 عرار || -ملالانم زجارتساوا هد ر

 حدس

 تتح اهيللل دم تءاننل [ تيرم كسلا ست اي

 التالي نداهجم تدع م
الوتسا ملعو هل ونال ومص ةروع

 رفوانمل اعنتس : ولم ةردلو اس 

 ا بلعوراملارع
 كه د 0 انا جرح

نم سائلا هاتاف ةضاول تامرنملا نإ
 تمرس ةروع لاق دو ْزِمد 

 مقاوردزد نا تاورح اييلاررّيمج اف هيلامت يدار ق اسر سرجاو كيل هئومو |



 2 ير ارطملاو مك مود نع وقوم زيدل نم سدو در 01 الرع ظ
 ا تاور 0 0 55 ظ

 1 رك نا عر أين و نن هدداددع نع م ببرعسم لع د اه ررهج لع
 بي دعنا لاق لافو أامحصلايش يهنلا هدروا دايج اروح و باطخمال ا | ْ
 رح نم طسو الا ف ثاربطلاهاؤرو يشا نب !انلاش ثق اقنلا نع ثرع
 صون ماكو تدرملا ان هنم بردا زهععنوشل ننا دو ؤاو سامع ثا
 تاعونموملاصنسف فلوملا بلع هرفاو

 صم حسم

 ردو رملادرم ةكيدلع مدنا لع ىلا نإ ىيقتس ىلا ن عر سللذذإ او ىو

 1 را نع قررارلا وع ججرخاو يده فلح يلا بدزنلا يلاديامسو هكمرا ند
 م هروب لا جرخ.او ارومم هملخىلاددرتلا ف كن اما لكتب
 ! نوال نه هئرس فو الارلوب دولوم نم أَم لاو:ق أسي نبال اله نم
 ّ ا>اش لطي :رالاولكولا 51 نااطع نعديق> بنريع جزحإ اوايدك تومي
 تمحو بارثلا نم فلخف ئئلح اهياع هوزادو هه ندر هعذلا ناجل كن نم
 درس و والاولوب د يره ن2 00 طب نع محداو دل حدنح او ىف | ةراق حرت ا ينمو دو يبس انفك نيلح امس يل اكن هو لاذو لفطنلا
 ١ قلخلا هنيرت ىلا دررهلا ل درا هيلادواذاف امجترع فل ىلا ةيدزن نم
 | سدولوم ماهر درهتلا نع قرارلا دبع جرخ- او ارهنف نق د ىح اين
 | ناكف هترس .. ف ردمجمك !دارد ضرالا نمزخ ام اكلم نسا تفتالادلوب

 : | ١ اراد ناو ايحم ضابك] اه مسني ربحا ةكاذ ل مف ] اند 0 نم ىف هلع ك0 2 .

 تلاق دلهاملا تكر دارق /ن ن اكو ةيعازال و امس ىلا ةزبل ع بم .يسحزلا هركذ 5 ينو دوس مد نم لضفا بن اعد ههئارزع ليجد ذاق موال نؤل هرمعلاو (ةريع ضارب ىلا زوو بوطي لا ءانشلا هوارمعلا 2 ىس نماؤ ارؤس مرن نم ودتا ىلا بحا ب اور هدد دنخ تارت ستولاربما دع نعوارجب خيرات نير ادعلا تا مج 0 او ال ارع هئل خو ريع واسم مالو

 | 4 ةسوملاد نهرب اسمح هعفزوالالاق امحنم يلح ىتلا ةلسخلا لقد

 ظ قس ددنالا ولا ذكراعف تامف مروى شح اولاقذ هنعلاسفاربو ورغح هغاج

! 
 غ0

/ 

 ا نعش منع بارتلادخا ا مد هش ديف



 ظ فو تلاقثءابقز عبرا نومعا اق هياضابلل ىف ني ميرا باو كامسا 0 1
 ظ ريس ياه 3 لومس ب ناعلس ناروع يه مدقو ىعاننملا لاق خا كامع زال

اه هنو سرس اس كدر ام مر
 - نم هنسمو ا للك ا تاير تلاوع م

و هدلق م ناجالان كمل لك
 ةداو ر

 عب الاف جي ل 0

نمولاس و كاع مع س | تب ردح نم
 اق ني

وين مكسلع هسا امم هننالوسر
واداولا ماسم بباطغ هيف ءو ل

 ”ةياعزعي ازا ةاورو د 

و باطن هلاجرو ىكيملا لاق وبزملاط خلل اد
 هاو ىمعال مالك 

ل ا ةقركر
 لولا. ي

 ريل عوجر وهو رودلا نم

ول ارخا ٌتدح باك لاو ارباع
ن دخل اذهيو هقارجإ و م نحو هلالح ا

 ةافزام هحعوب ب

ل يف هور ر اص دا 3 54 <
 كالا ةوخاك الو د

ع اب دقحيذخ ادد ثلملان ب
 ين هخا

دنالوسراد تلاد اصنع فو ١ نئاسقن تلخر هكذلا بدر نم
 | ه

يلع تلي امهنر ذرلتمو اكسل تمل
 2 هدلا بلدا | ىل لا هش اعي

ىكسلا نع ناك قدا ود عمو لذ
 4 ثكضوملل دان ال كدكلا  باقدن هذو دو 

 ريب ب دلاخ هيد دح نم حاكنلاا يف رك ثاكم ” تدان ةلخااذه ليو دو

 /دلاخ يرون تالاف دهجو للبت ميويلع هس ا لصيئبلا ِتبارف لع ايمنف فاير

وس لكك ه عم نيوم لبا لاقو نبل
فاقد هيدا يفر بل طيبا ثاايلع 

 1 ملعع 

 يزلاىز اللا فن رهاعلا رو
 اميلوم دعررخاو كاز هربا هند ىصن

170 انكار
0 اهتلتكه ف 

 177 

 هدام ما ب اطخلل ببإ دارج كلا لك ع
 ظ را

 هعذدل يذلا ىف كار ارقأكل اد ددررب ىنح اهلا لاق لسن

وس يم اهالاناق هدو 0
 2 هيلع مشد دنع تاكا اطل ذهل نايا طخ او جل

هد امل ام بجاولا لام ا هي رلاو
انمو داموا سفنلا فردا ياء 

 58 ل ذوح ام 

ادوو هدا ل ييتلا سدو ُلاَّس ةئولا عفو 02-
 اا باهرع نيانع كك 

: 

س تن اتا م مل مللتعزأ
قشو مدلل دملس قع اهو مد

 3 2 . يسب ب د

ملاهسايلعاومحا ىباطتلل لاق درهلا |[
 | م ينريهز ىميلع ىضتام بع شام

ام يممتو ىحشلالا نيا به ديو ميلع هد ائعلو
 تكي اد نالسر نن

هها خمر سابع ب يدي محا
 .؟ تمسح فلعلا تعزو لاقد

س لويد مددصسف ياعم نكلاذ
 8 مر ي

 يرحل بكوب يد تس مع

 ا

/ 1 

 كيحينج تعمل

 دقي حدد روب جف

 / <>: ههمحإل تل ممع> 22
 يا



 اقنلااوبا ل ارض ليي ل يالا نم ءرشسعاوس سيقحرلاو تديلأ من ضامن د
 ا دادس اطخوهو اينلايرسع ةياورلا هذمك ف عقو
 دهجائداورؤ اميدع كانن هسا يمر بن يعزي نكت سوملا عه ددعلا الا تنال
 م م. رك سحل يملا زهر دقو يذدزتلا فارغم مهل يقيد ناو انمي

 ردع هننا يدر باطغلل بارع نن نع سمي قلوم ا ماق نه طقس هن ىو سلا هدو
 يلع دعو عها5نعزسوملا يعاو وهو رك ب اهسا ددعزرلآولا هدقو هيي لاق
 ثم ىيعنموه نئور اونا لاق لام دلل نه مقا نع هلامرلتاو ةاؤ ىوحما ندا
 بنا لاق ورفهّصوب يزوحلا ناملحو ملل بمال ل طاب ىطقرادلا لاقو هيدحملع

 حس بسسس سي سسوس

 تدع هرتمز ركون لافو اصيا يطقرادلا هحرحو دمحل نا عدم رش
 ىد كه ' ند اضيانابح ناو ىليّمملا اهو دقو ةربع عقاينعفو ردو
 ربذأعم نع ئساكلاوهّمملا نا امكمذ يندأل هيزمعأل تو مدمعرم ابنا
 < يلا نعي الار رّسرلا طع لا رلاوشو ههورلكعو همنا بوبس هن دويملا
 ِلْفَح نعلق اهلاخ ونايف ةئالرلا ناطلسفرفوا لعفلا نع ذيعت اح ن ااعاكو
 قروصوزمكلا همالع كنده ا ايعرجزئاو ةرهاام رمد او دهتو هرم اهدنا نم رف
 تف اولا تانك ن ابح نا (نتا ولا هلهمعدعلس لحر ةدادِعكَداذا هذابقلا

 ضل اطيا نع ةأورو ههاديع ثار اج لع دادجل حوا قر ين: ثار لاعالا لع
 قرح ب دوادقانعا ب يار يقر ىف وهن إز يد ول سس محدن )ين دج
 اراشدؤ اقرتكا اههحا افزنفا اذا ا مول بمْملا لصّسب ام ديد زريلا نيريسم ياعم
 ١ || رمقحلا ىزل | يضع |هتنوم ٌكمزلم نم هنن وم ىلع يمن وها فعوومل
 | متفصدسإز يبسم يف هيْمعلا وارد راش د ىل اعد مدنا ممر يضاقلا لاق نوه ىلع
 | ٠.0 ولا تدعا لعللا يلع ةيسنلاد ةييدخ لزج .ىلعا ىقماو ةلمشلو د
 ”لنكلا نفل نع | نيولا يصرف نا ىلع هب لدتْساو داون لكلإرتلا ودود بنقدئهوا هيحاو
 (يلوهو رنا ]سس ف ةفقنلا ضز صف ارففلا ضرو يف ىلإزهالا ىلع مَفّمْنلا نال
 َوباَمَك صرف يزلا

 3 . .٠ .هراشلا رخو
 ع مناف جوزنلاد هرهام هلا همدارا اهم اف جيمنا قدوببلا لاق لقت ادألا كا دينإلادا
 لس لم الحلا نيا'ة رامع نع بط مسمن يلع برحلا قا ناو امرا هلع
 يماسلا ريدك دارج اره يع هه ناف مي نولا ةلعالقف للز وهو رتسمل فصلا
 قيم ىزووملا ف ىهذلا لاهو ندا ند ئيملا نع الد مو نسدملاف فيعصوفو
 نايا شكدرو اف يرسأ ىدهنمرخ |دانسس اد يوردو ل اق ناو يماسلار بكت ا
 بهاياذ ىددملا ساو فيتم هريعو فطقرادلا لاق لاقو زك ندمت هجري
 |١ لس رجالا دل اموضالك مل ناكيراسرحالاو ثموماو م دل ثددحلا
 . | كاشرحالا ف عامسلل نضاقىاةارقلل مهسناو ىراخل ار_رخاللام

 فثيح
 ٠١ يكول

 ظ-ه[1>ى لى للدلدلحلحلهلىلسلللالللي2دد3 2222

 || ممعمسا صر ةرنرخ نىنانَع ةاكزلا ف رد ةاكزلا ف



 ره ايدو لماسولاو دوم اهلا نمركذربدو هيدا زسحو نصارخالا ف ايوسا تنح
 < انلإ [رعاطسا ريفو ردد اع نبأ نع رد عهسملاكهسدل عم الانا برع
 لافريهس بارببوحو ىطقوادلاهلاق ترهل عي نمع يهولا لاو
 : كورتم هرثعو ىطقزاد لا

 قت دلطألاو هنو ل ثم دلفربألل كلذ لصح ناؤ دلع امترتكلا لَ لادلا

 كلة قاتلا نا اة عالا ضمن بهذ ىطزتلا لاقو ىفحذ ىلمرقل (ز او هئلالد
 َرٍ طفللا وهاك لد لاق ( كن مو لاذلا هذعفن مرثقلا ل فق نال ىظ عكر شد زنا

 *ةددهزصْيب وهاْحا لاخلا يلعيرج الافنأل كلذ كاد اصب نانو ةاو ارمسلا
 جره اور يدلك ذ ف عرُسلا كف احروو ادن لعك ىا ىلع أشد نل دوهجدو

 4ع لادلاو هديهنلب دال خرمالاو همام ثن رخل وها لههانا فدا عّنص
 هاش اعل صيع م ناو مجالا نمزذليلعت يلعن اعال يا دلع انكرشسلا
 ديعلاق اما ؛> وعسم نيايويغ ياكونا نلوةريسو رازدلا

 اكده اه سندا نعزازبلا لاق رو ولا ف معذلا تناررت سدا نعز ازدلا فعلا
 دانسالانيعالا روس نعيورب للاقو  ليهتس هين لمس نع لله وين
 هومصري ب دادزر انما لافاكر قبرك نم مزيو قوعسم ندا نيدو
 تدي دج يو وم احاولا ل اقو دعه نا

 < نووعإمل نه هيف ىهيريالاقو مزاح ك نم حصل مر وودنت نبا

 23 ادح فيفصهدانسإف فارعلا)اقو
 ناوزعاقو ةاواسملا ثن ركيرهالم الا لاو هذع انكومألا اعلا وزلا
 سبل ىرثدع غلا نه قيثدم ذا قزح صن رئشلاررق ىلعرحالا
 هدفه صلال و دزميرحّلإ تف اع اك اسنأل د تهنإ ميلعإ ىو لد نك

 امكصلاوز ىورثملا فويهملاءا هسف وبلا !سااَعا بتنك هيذاو

 باتك# يئسرفلا ليوم اسينعت ىلا جا ىفأ ىلإ نيففرت نوىسرؤلا

 دقنو يرتملاد امو ديف ىرزنملا لاف ودمنا نع سارع اولا اضن لثمو
 يبا ضاعن مل احو ميئلو مج ؤعشو يوع ناو ليي لاقو ثانحلا

 يقلارهسا مملطو ةرحوملا سو لاولا مهد اسرلا 232 2

 0 2 للملا ف هذ زتو عاطولاربلت
 مانااع وفرح ْسناع نع تاينالبقلا فو ٌبدد احا هدعٌو زواقة دبع ناك

 مريلسو مولع هباولص هعازوسر نايلاق هفسن ! فعؤق نيزعلا تلقرشل ١
 اج ثيرصنرئقو هركزؤ ايهبطل كلا هشازوسر ام انلقم اولا كا نمر
 بازكافحضلا ف يبهذلا لاق الفلا دا يجعو همي: سين هرثعو ىابسلال اف

 لامف ل اكول ن لح ارنبل كرما هارد عيان و تدردلل عمد
 سمكس نع معلا فو اهرثعو ا طع لاوهو لحولا تهدي دّيَسو ين
 قبس ىيعلل رن عش برس ف لاووالا وه هل وخان ا ضوماقلا بح اتم

 الاف رى عزه ذ فلوملا طلو ترحل مائوهازه دجلحزلا امه دل ءالو



 أ نب دكوكاب وصوب .دزرملا »ا كر د بكوكا راكد هز فعاوباذهور بج سبا
 | :.نولاب اهههست فاشال كزدلا كوكل ادو هجاجزلاداروييتسو لافاه داقنا
 | نناريزكراز نيرحا ىف صصحم ا طباشل هن دع امل ادو:ةداؤر يف هداطلا
 لسقلا ذه نم توليف كار دالا هوه نوار خا يقيد وسلا هينع بت تادخ
 ىلعهر رول و هد ه رادع يلاقح هدنا نكترب نامزلار خا «ةردع يدا ل احدا ا
 رد تقسمددلا تشو عامولا مزتنل بدل الادبديو لوقلا شهدي'اشا
 |اواودل نم دورتس ء>ؤرح ف ىلاخو 2 هداهسلا
 مبين ماهدلل ةرزعملارايحالاهدزن ءوعزادو هزم ا ضعنو ديو
 دقو لثعا دن هدر اولا شد احالاو مظعمت اذ ف لاحرلا ناش هيفرع تار ا
 وان َخ ج لطام هنا لاو زل يل! هردع قيشونال نم نالزكلل ىضا
 |: امو رنبع ىدح | لاخرلا ظؤلن اريطلاو ىرجأ اطيا منع افدو بقلن
 ىماطسلااف ل احرلا تاتش ول احرو ىقنملا لاق امحةبج احن
 تسعي دل مر اذ رخال او اهيتو حال ةدف اطاررجا دحا نال لعزامل الو رستلا "رحا ىو نئملا ةياور ىو ثعزنا ديهرسل هديبج ثم حوسم» ندع يرحا حطوم ىا  نيملا حوسم !ياننلا قارب لدم صقر إحر وهو
 7م لظمز.وارتسر ن تح زداور ف و < زهر ربع د بوش
 كلن اولو تناك ندوه لاك قدا قو لل رددت واقسو هدو رح نعز (د هل انككاو
 أأ رم ف ؛كر دالا لافت هسا قلع نام هقيَقح ىفوا اهدازف اكلا اهارم رونَمَج
 .نموللا مري اهامفرع ناو لهاكلا هاربالو زي اتكلا فرهن م كو هارب ثيح نموم ا
 (!١> لهو تاداحلا فرح ناهز كي هيك ااا طرملا ناو هن يصيب هل دالا
 ساق دور ظنش دويهنلا يرزيم لاجرلا ياطسلا لاقي ىو ويلازبع
 كرر دصلا ص درع ب وطز حو هنا ابخالا بهكن عل متو يودم ا نؤصولار ظني
 بادراو دكاوفلا عاؤدا نم لدحو زدح ند]يجروه مسودرلا يق ند سو فم
 الو أم اِلاو فز اعم او نادتملاو لويطم اد ميدي نيب نونرصي | هيج ىف اما
 :سع ه>وزح ن اطالع نمول اق يلاخد دددإ ركصع نم الامهتنالارجتا موهسل
 3 ىدهنلاو فورمملابرم لإ كرد رتعكل و دوطع دعم نومهدسو داعجوم خير
 ثول وللا ب انرانلا دبلاو :لشلا يلا ماعلا نوّكرو اهلا كس و ادزلا ةزنلور لمما
 ريو ن ابهصا مش ومو هزاويلا ةيددمو ندد |. طرسرو ةَبرْف نم قرم ا ةدحان نم
 .| دج احيما نم لئمتو هاقلبو لاجدلا لا هركسعو يي ورفل لصين وس امو ص ايويو رج امويررسمتلا حلت امون دولا ةمدإلا يف تلك بل لح داجز داي لطتسو ميبعل ىلارسبلا ضوكو هدب باهسا لو اس وهور اخ لع
 | هج هلئعيف/م تعط ايمربلا قايف ةدرح«دسو سرف ىكبلار فيس راقتم لضخ تاون منع وجو نضرالا ىلا يسع طبتم ت لاحرلا مزهنبه افلا سألت
 ةاورورنعيلاوذدسا ور كلام نبا رش اث ميمرابحالا بتوع القل هعالكطتهك
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 اوعامجو يلا ةباور فو َْصِسِدلا فوصوللا ف انءانع ىرسلاروعا ةداود ىو
 مهوبرلا يع دا اذاف رفآ لكذعو وعلا نع هزنم ِكاَقدو رن انين هدناو فعلا سول

 0 تف

 دام مضر امدال يومسلاروعادنا تهركئ امو يرش عزلاهركذ زنرشلاب قلع .

 فكك اذ يزحاالاو ايل نول ال يعط اههرحا ن انعم امال هعحلا روع ا

 داتو ةذجر هم جري جنح اذأو اذلاشاكو ملعب نعتملال اف
 تدراتلا كلم بوكت مييزّكتن هران لاحولا ردح د انه يازاتنئكودنح 17

 است كلت وك م انامفدرصنن هنبح دلخ ىانمو هرحإلا ف ميعلل هلوحمل

 ةئبحو هلوق ليمنمنا ةبافز فدازو ةرحالا كر انلاهلوحزت
 هران يا نهفرات

 هثاوةنار ضو اعاطنو ارب هيلع تولت ىلا اوف ارقتلو دددام تقّتسلف
 ترس اطل قلل قوص دخعي ٠ زيامر اف قلاقرانلاو يكل نم دقن ىح

 اء ىارملا ىاليَحا بيلاوجرب اذهل يو حزما دوسو ائلا ةروصوام ا انهنش

 0 ذرنعقو مسلع قروصب يسلإ مي ارحاس لاجولا وليا ىارلادللا

 ثدابايلا فو يعيد دلا لاق منع هدنلا ينصر نامبلا بد 00 0

 ةلعالو دوبل مضاولاخرد الو دجورخ دودوعا كدت ومال 1

 تارمدف ثتدرلحل ابن لؤحدلا نع دراخن ابي امنا عم وعن رك ءاللان اذ

 2 قدإو هلل عال ةداو معدن ويمل مثل اسم ديافز فو » اضبا لخريالهنامزج

 ميلع ههازبم اًيند صي ل

 كىدزهلا لفت ننأ نكرح ةربيدماه لاحول اوه شرل شنب لدا
 امي لاقب فرسملا نهم ياق رسما هراد ىعب. نشرا قع خر ل ل
 اذ !هبحهزح نوليو ل نفلا حموحوه ياطسلا لاقدويقس ريدك لح ”نانسنأذ :
 الرف نم هج ورخام يلام هسا دهر ريج ثنا لاق ملا ص فاو سلاالغع

 ناوصا نم جزع ناد اور نم و در اسارخ نه جرذعيا راو رلاهذه ضاحي 5.

 ةوينلا عدد م حالصلاو نآمالا عرتم الو اجرتعت اف مفعىسيلااعأو ؛
 اخ فأن:تلغئاف فلل رجبخي اكتمال اهيل ٍ

 تلف رصف ضر 2 ةمتل لاجولا ةاراحالابمكّبدرطنم مد مسناون

 / نمل "مقسن جرجك رنم اهنيدو هققرْشملا ىلإ لحي يد انهت دلوننا لاح

 ١ نعاهرحاو هذ [ىلام هوي نامباطسي | ةركذازكد وبهملاو كآزنالا

 سلا يرْتَشو ملل لمد هلأ يطفي ىا مي نكيسلل يسون أل هد ىمس سرت اوه

 در كشعن يمسيش يسع رلا 4 د ىسق وف اس بجملا بسلا لا ضارخالا ىادح مم ا

 اوبازأقر بكالامسفلل ف ب اطنلا لاق اءئيدعاطقو ايضرعو ايظلع ف نابيلاب هعاقلا

 | جرو هن اسارخو ئارعلا نس اخو لاحولا جرتعرّمع امن رسام , قلوصلار
 اا طا نعود دول ها وسل همس وحسم نو ايد نار نازح ف تلاع

 ْ رمل كب مسسوملاو دلم ىط لسبلا ىدلو ضره ىله ف نم هل جحيذ امعرقن



 دل رم ور مناي ااا و اج
 /لزودل جرحا ومش دوجملاد لاحرلا تذكو دونع مك ناسلبك نلاةوعس

 [صخ نير ان ةبنحو ندحي# راق منح رفمو لكيل[ث يس اهيكاهز دونك ايهننم

 لتعدقفوم اسرنال امد هكذلا عصبلا ليجوهو زن نم لمجمؤمو ناخد هوانو

 ىنمررلت ب ىلأ يف فلا ف (جالك كؤم ركنا اود اعسو دعطامد نها نو امنه

 تناداو رو سب ترج ىرحدت لاقديعهنلا ةرقاو عشت لاق نع كاقترسا

 تفرلواذاو ريك ىةدوبس فيو مهاة زلت ل اظرل ا اهنا حاد

 ةلحصرما نارك ذو يماددلاو مهن فال ةباور ١ بو هبي اًطولاط اسألا لع

 تولع لم تلات ةملس هزبهلئاوملا تلاقف موعمم هللج تفحم ب

 00 ل احرلا جورح هس 8رتسلازهال َدجهَتن د احالا

 0 !و بصتخللرومكو رلتئت ىزلا تنملاادحلك اس ادع هردقدو ةدارعمب
 دريِعو تئشسف ضرالاور طيف المسا ةرهاو هل ييرالاز ول ع عاساوراشالاو

 !وهلزوللاو جراوتملا ضم ميه فل اًحّدو مالسلا ل خ يسعرلتعنو هوما
 0 لاف عوف هر هىا نع سط ١» نيئىدملا ثواحالااو درو هدوحو اورطاف

 2 معا ؛لاقنازمملا ف لاقو يمسأ لو ح لاذ محلا نحل ردع ند ن امتع
 مم تنداحأ منبر نب فاسد ث زدكلركتم *عمرع كا ادو هب حنتكال

 ازه اسوا
 00 ل ةذ ًايفلاوهائعرلا

 دايعلاراذعا نع وجهملا معين لاقو اعولارتنع تسل ره ةوارملا داو صلو

ع متلال دل كل زور بكآلا ست يا هفوع جلل
 راب ار دحبحوب ليل ملعاف نز

 "هى ابع حدر وهام ال مِن مدر وم ام هدالو هاوس اهيا

 هلام هد اًعنْفاو رنيلسم وءدلذ مئرعلو ىعارلا حضعل ةدابعهاجسو

 0 ادهم اشالاي اا هعاوح فرد مدص املاعالا تن«

 لش م ميلع ايه اوكا هياع ديف مى داةعالا هذه ت اح "كاقنو
 بك عى ْئىسحّى لاق , 6 رمش اب ناوبإا نع مكتب ح

 00 0 يت | حخ عدلا رحيم هدنك سا هىوؤنلا لاق

 .كلذود اوس امم ملما ع ان ادنع يل اقنومت احس تلا وعدن امتاريكا دلا نال
 طار ,اربزعالا ادع يع تاكد اهتم ةدابحالو هصالخالاوزدحولا سمه
 اهنْنناو مدووبعلا دهس وهو ةوملاو ل وجمل نم يريتلا ور كنف الا نم هئفاي

 وه رمقن و دلا دوحلاو ملا ُدَف انم اوشا دع انئلا لماعتسو ةبرُسلا :لود
 داك دانا مال كسانلا ل افوركأ دس وعدا يدر هر لاقو ارق م ببدل
 اف هذال سس كبح مة دابع ىرسننإ له اشيل هد (نعلا

 كرتسا تمار اف اضالوا وهرب الوواوس امك ل موخم تاقحسا يا >ولر يه

 ١ اعل هم لبق هللا هب افاردر وم امرم اهنا نانا هيلع



 اكسو ببسلاوه ببسلاو كنّا لع ازا تلزنو دوصخلا بلع ككو
 لل ن

 || هن ابملاو لد رتل اراببطا ب هومعل و نع ارلا لاق ىهس اايهئكاو ديول ناني

مه الا هد اع مل نم ال/ارهحيس الو نّدملا دن اع امال اههسم لبا
 ىلا لاق لا

 زئلار اعرايطاالا ىسل اع ولامع اهعوندد ايلا لَعةَد املا لمهن ليو

انا يعاب بف امد هسا لاك د هت الاور اندر
 ظ هنناو مدنا يلا منا نس 

دلا تكرس اهو ىمخلا دلع ثاه دو او ن انلهملا ردها يملا
 قصف الا ٌةد ب

 كول ام نبربسلا نع تاوعدلا يف ث هيلا اهئهالاو هذال لُخ عزا
حولا ادهن م بيرع لاقو ءثع ىل نم هننا

 مرهدشل نا ُب دح ثم هفريدالد

دولل 2 انهم ةالصلاف ًةالضلا حاتّمم ونصولاو همرلا© ارذم اعولا
 ة

لاالاايتيفنالو ملغم ايعاوباذالا ادي وهرل مويده ىا
 ةالضللاو هعاط

 فيهطداسإب دنع هسا يمر بس اارع نبا نعبو (يظعا

 ّس هودع عمادب ال هجلايدو البلا عقاب مي متا كنت نمولا حاز ساعولا

 بلا مهف دف البلا نم عوف( نوط نا اهم تن الدلا مم (عذللو السلام

 امو اممفك دق نكل ديفلاربب فاصيف البلا هيلع كو جبد ردم لهما نول
 اعدلا لرب مم دلع مدنا لص حْطصملا ثادذ مدح اض امهسع منهو انو

 احالس عالسلا ناك ىف طم ه ذيجال ددز اضن ع السلا ا عالسلا ٌةلْرْنِ

ديال ادد تّلصح د فنعم من او هك مهد لع ًأسللاو مند ةٌقال آن
 دقلا 6 

لا ناكاذ اك نبي انلا فل هئالُتلا نهدحأز' ىلع يىئدو
 ربع سفن ف ام

 هن ائلااصح / هد احالا نم عنان اكو ددانسلو مدلق' نيد ومحي مهل_ياءلاوا

 لصا اه 65٠ لصوالاو تلومسلاو ّونو نتدلأر (ركو

دو 1و دع نم دقت أف ىلع داالا بيدعلا
 ميل هان وعر ٍكَهازر ا ككو 

ذ امزحا كا قد وما الس اعدلا ناار امو
 ميفوصلا ضن لكس ريثو ه رك

 هلاحالخ فاو ونهر دف نانا هدوع دما ضعملا وت و لكؤنلا حدف اعلان

هئس بابيس امر كفر دكلا نا عفولا رجوواعو نو وشن مالاوالوا د
 ملف عدلا 

 نع اعدلا م غ الفالإو بيسلا

 ىبهزلا رقاو هديعمو منهو كائن

 بدرط ين ىحتيملا لاقواعاطشناريد

 اولا
 هم ُُ

 هع هلاتوا
 رم مرتع |.

 د: ايتساو
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 خت ويل ارددو دورتسلا فو نيإسسمملا حم ايتو ركل سبل ان ونإرفلار حو لنولا

 همصيب بزل ام ىزرلا مويل ديعلا ناو ميم ركربلا لوضح # واهردق يفِءا ْ

١ 

 هاوروارحلاظف ان لاق : |طلغمو ناطقل ا داو كرع با رههضو كومو لا مسح
 سر اهف انو و لحجر لهتس ولامن وهو ييادلا د رشراق ىلا سومألا كنت نع ادرحب هزخاش طئدلا يو ةنقرلا لو ذ فنسلا نا تكنو باعت قو ف اوعرب أى الان امسنا يكرس نا عي اما بْدلَو كلذ ربخو ةرارهذلاو مام ا نم جوزعلو م اًمهتسالاو بدؤتلا م ذمتو اهبعو لايمتسالاو عوتصتمل  لذلاو داسكم لاو عوتستلإو بولغمللا لع ءنيلكب مههو بقل روح انهس لا اعدلا طور راوعجي نرد < |وعداف ب حسم دهاقالاو نادال ا ببد ءامعدل اردو مايلاو نابح فاو ربحا دانس ام ملدكل و مويلا ع معاشلا

  ويقماقرلا بير ميد ىقيدلا د ان نويساش مدنا ىدر قيام نبا نسنا نع ظلُمَت فاك هدر جم ملاّكسا نا هرثع نظف رمقد دارمماو لاهمف تدر
 3 ا ىينا رن جاوتحال 4 فلتمم
 الصلاوأنلا نب ام يجعل أر ' ملا ند ام با عسم اع ىلا
 طسبروملا يلدا لايهم عرج طاوم ع ب [هيسلاعدلانا عرحا بد احاخ هدو دقو ررذت اهرب يجو مفداسلا دبا وولا مي اى مه افالاو ناذالاوه و
 2م نمو يصله ملا ررعو حرم او سلا لاحو ل طضمالا تافواو معلا يور لدكوو مالا رطف زيعو زحالا ليلا فوح فو دابجل م ببحصلا اًهَنلا ف لمم ا لقري دّرغو بحر نم لعل لواو نادعتس نئم ئسصنلا لما هر رولا ٌدلباو
 ميكر يلع هداذيص هسا لوسر ماخ للأم نب سنا نك لذ و تاولإو ضهو :فلدرملاو م اقدا فلو عيسلاورئرح ءوةورم او اهصلا لغو سهزحز رزع ون هلكاي دو بازيملا تدعو مزَتللا دنع و فاوطلا ضو هدئمشقلا دنعو اجئرالا مود نبرههلاوريوكلاة الض نيدو تامكر حدر اراروم ككلاوزلارثعو
 * _ٌئفزولا ف دن ءزم ركاب رثلا ناو كرب مرت اهفزاتلا اضملا د قي رش وتم اصل اعلا يهم ثركرف _ىيمدلل هد دار نافل هس اكو دئفملا ناد ,س لخلل ماع عم و ادادلاو اعرل ب هيدارما داعم ههداركف نس هك منش ولا ميك يلع ردنا طص قفصلا لي هتيم بو از وم اضرلإب متيصست تولي ريع هنناعف داعرلل فو ادام ةوركلال ورم نم ريولاهفايعأه ارا إن دارت تاكوالا « دابورطوان ود زلاومالا(ن ملا ىاسوتلا لوف هلصاو يضداعلا ركز دقن هدهن فه اضئل أد انصرلاهارلاءببس زر بو ميقرفألا ريسلو منوي وعن ملا دوئا دولا
 مدلع هذدا ىلص هديا وسير ار وم ايهريعو اينجلاد واسفلا دع مق ا
 هاد لاقرد وانل ماعد باجمسن الواوعر انل ام نا ميهاردالل ثق كام هسا - مح ١ وارئسلا باسيم | انولس اه
 ل اصح عر اه لاقانو اها يذلا ايون بتم مكيولق نال اق كك تيما فوعدا
 متارويمر فح ملكو هدو دبعاولقنإل نزلا مارقو دياوهقيت مث هنا قع مدرع

 مو

 ان 0 '
 رحر فازذلا لاو مسن: سومم اهي ميلاو مشا
3 



اقو ملاور عسّسد هذ كولا ىشسع فود تنس ملزنو
 ' ناضمتسلا نا هيل اهن ل

 بدع ملف ادم ختعصر انر اغلا ف اخي ممدفو يداعما ع ءونماط اي

د شر م 0 ماع ميلا
 بويع ممدق كر واقادو ميوثي

 نط خمس اف كم اها

 لاق ن اموذ نكره 5 هع زجدعالا ندوات كاي ضل 5

 هفدح بج ناكف يتهنسا ثاعم نا جيس هاو دوهسو هبال رو تلو يهذلا

 ىتهشنا ةكلز] فانك نه

 رهرند ناؤ__ عب انمّملا درب هدناد انخ ا نم لج عا

 هلاالا عيوحولاو د اضولاو اْصَهْلا لع نددصلا ريمفت ملل ام اديب

 هس حاكسنامقدلاع دل اق اعرل احاليلا و داشلامدبلا انت

 - جو هزدل يبس ااو عالمسلا وفل بلس سمركلا نااكرج 'رلادوحو و الملا درل

 اهزخاملو ىلا هذ هسا لاق حالسلا ل دع الى ااّصّمل ام فازدعالا طرت سيدلو تانعلا

 وبما حونلا ف ٍفاليسلا ثراعلا كار ينسؤنلالاق ب اهح ميس اومهرزح
 ثنا

 كل ركن كف مولا © المجا براي لامع ةارها ثيجبسي كرد ناردال هلارزمات
ا سوا قدركريضصت رنكل كئكر اعلا 0 وكاس ع نا

 فشهد يما بكم س ال

عينص_هاظالسوم دب [ييملا ف ه دع نموصو ردرتمسلا بف لاه رمت يهنان
 ملا 

ر رَقْغِل وه دوو ملاسر يب افرل لزعاملالاو دحال رسم ا
 اونا هاو

سال ( ىسوه ىلا ٌن وح نم ساد ىماو
 اصملا,: ارم لود لح د اعولا يم 

 ممم مم

ق هدمو ا هنع لذ ثرهن ناد دكناد انكي املف
 يح هزذع نم دس اب لاوزلا لب

رح ف رجب «“ .٠ مدنا ذ انعامَلهف كؤئاذارم سيال
 2 ىبلحلا لاف ًاقولاد ادْنلا ف

لإب لهلا ف دبصلا اعذار قزر اذا هيه طر هداوخ اذه
 مج ربو لزأنلا نصف

واومزلاو هدايملاوه اعرلا نابلا ةرانسساو اع ىلا يع ايحبركركذ ل (د
 ديهتحا

تع و رياوئلاز ب هد نالريلعاوموادورئاوحلاواو
 تن وكو باوملا مدام لص

 ههلارإرع صحو لحالاو لح اهلا 4 قصال اوهام كر اببْيِو كيينحف وزن ناافرت

 ارملاوهاع دلانادلاااو ثيل نه هدام د ييركدل ار دعا دأدع
 نها عدلا 4 ل هو

 لج نع 7 اذ نع مرمُهع ند( ىسوم نع ارلك يبا ندانمترلا ردع د

 سر نا لاو ىيننا هون محلا ردع ن ناد عه زلام هَصَفن و هدكمو ى اطقم

 هيل اهد هساةداراالول ذا ا[رلاورب داكرلاردك كاملا ص و كا ذ عمو نمل ه د سودل ا رمك

 ام ونون مز الا ىلامح؛ 20000 باد هل حمف ابر مّؤرباوع رم ا الولى( 5 در

 ب اش نر يم صوان دلا ةامشل ف عزل هاذه مهنع انعشكاو :

شل اونا يهسلا تع هدكس م نوملا ركب
 ابعمسا لاسم ل امو اخإبن اف

 2و ةافماالا هيحاحرحأ

 نا 6 حمساوربهملا ف ام يرن نماب 4 »
 ٠ عقوبام لك دعلل

 | كرف نبا لع نع فد انهلا 8 لك بيتس فلك

 نُدالَخا نمتم نول نيج د يصسس ستاند [ي

 تالا :

صو ملع اولكد احو اع ىلا هدذا دارحاداومرلاف لزائلاربع اًضّقلا
 ش٠ ا 
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 « حب م موا <« نل لوف مقرر ٌيبازَح ماب * « عزفلاو نسم اىلانهاي «اريكرباروثتلا هعرب نمو «
 « عفدا كرف ل اراقتفالإدو ةدلسو كيلا كره وتس لام <
 : عيملربئف ن عارض ناكنا « رهاب قئهاو وع دا ىزلا نمو ع ه عرْذا باد ىاف ىددر تلك « ةلج ماد عرف يوس يام ع
 باربع نع بايلاؤو ةرنرجيلإ نعول دلااكو كاؤنلا انك نابحشا خملاولا -  موسوابهاولاو لزحإلنمفلا 6 ابصاع ظيقتنا لكيم اس اح

 ره البو رذع يل اد هدنا در تنرموفاربما يلع نع باوئلا ف جلا اولا قنلإ | 10 2 داددعا ِدّدخح نحو يمي د اير !داعدلا ارماخشنال اعرلا#«ريلع ةالصلا تكرش ,امءاو ىمامحل لاق مد (الا يا هلسولا هربلع ةالصلا نايجعم وه قالصلا ربحيمدس ئح هللا باااعولا عقردال يمل او ومو مس [نقف اذاسنلا منم درح 2-ان لشاو لزج ىلع وصب ىجح هنلا نع بوي اعرلا
 لصت اح يس منع دوصيال قه قصرالاو املا ثيب فوووه أعرلا نا ظفل رع نع مزه ٌربلا ةاور لد افزم وهو ونزل ظ فلل اب اعوهرم يلع نك بمتسلا ع دجرح# ىصهيبلا نا عمر ومرلا مه امو ئدزلا ريهاشم لا فه كحاك هرب ردا مم ا حنص ظ
 00 تمزج : ىلا دون لك
 ةالصلا نك دافنو ابوهو لست مشررلارازقم مرلا ْ
 معزحا هو حاول بيم اهينسالا دلو * ءعينح يبا لي دبع يد تدلل اذمو

 ”لمزنلا رى بارعجج نع «#ذبزنلاول اصةخّرب 2 طح الام نع ني اور
 < ٍلِلزِم نع مح يبا َناجود نعرم اح يان ع يئدزشلاد بع بنارمس الا ع

 + ءنع ل امد هدد يدر قرن ورش نا نع راس ىلا نع يوهزلا نع ىقع ايلا '
 ورد دج نركز خال نابح لا لاق لاق و اععصلا ف يهزلاة درو ا ازغ خاصو
 ٌترحانه جود حضورك ادل ناقو هوكزن يه ذلا عا لاق هرم يانا عودو
  بنلا يلع هزفاو بازكح هل اكو معصوب يزيل بناماكوو نإملا لي انتم ظ
 لح ' " ناعوصولا
 نالوم م اي إح نم رصرا بث دعا ماداؤه مشار دلاورثد اذ رئا
 مسلا لام ىلا مد اهيجدل تاهل رح روهار ولاوريئاكدلا نا من فه لحي وو
 دولا ير لإ [ًصق اذ اذ نم اهيمهحزصرالا ف امو تاومشلا ف أه مالرزجيسو لام
 اههبحا نمو ذاب ىسيلف ل امد هسنا هم رح هما ال ةرختسلا تلى ف معفنم ا تاج ظ
 ال نا ري كل زدو مهومزملاب ابو ةه زذلل عضرْمف ميمو ةذل خولبو وه بل |
 مكتب ناكئم اهله ازَم روهار دلاور از ىلا نارلم ا ُت دخل نيد وأ هند نها نب
 مر اها هاى اذلا الس نمو اكلرهي نسل ل والا ل ميسلا رى لسس ف مال نيم امعو
 ( مع ورمز ان لاو عار ولا قلخمسا هد نم لات هددا دحر فازغلا لاقييسسستست
 ناسناكنال امير فلخل رضي نك اههندع ف ىنتال ناعج اهداندلاماش

 ابي
| 

 ده



 ىف ام لزوبو دج انع اهعزجهل لوو دعاوحر ماسر نشنيلم .ووطم بلا جارتح
 الك امى لاومالار زويل لاوهالا رب انس نيب نطسونم ننئ اح كل د كاد < هددا تلذُم ايثس الارمكد نها َةفرعمو تاضو امم اف [ىهيلا حّتح اف نع

 فضالو امهسوناؤتانزعامئالاّيسالا يمحي ا اهم لس ٌونيلو لدعلا ماد
 كس لك ذه دن او اههلذم نم ةرحاو ل اوهالا باس يلا امهسنو امهنبع ف
 ميخاص ضرب م. مامط خيل جاتح ولف امش الاكرم ال ذد اذ ++ ون وكلهم نلال
 اواي الا لك د اهو انوه ف وهو كسل سيل نداع هر ويص# هّيبل حج اكبسؤتلاب
 ضع نب بن رجم سكري يف ياما دبر يود ف هل يعدال فردا -يضزك]كل ٌرليس و وه ُءمُنف ضخ ال رفنل اذ نول لكى ت<وذإ نولال ةآملان
 ثنارجُلر يِدو ىكينملا لاقو داشسسالااذيعالا مكر يلع مدنا ىلص يبلا نكا ورد اكلاقفزرن رجلا لع ميبا نع هنيدل هينا ا نعو ع نبارو نع كيم نا او
 ٍىنمص ثرح يهزلا لاقو فيوهنص وهو سلا ندا ثكلاه ننازدي ككام ظ

 .انيدلا ٌس امم ع ولئتملا نأل ان رلا لها يع مارح ةزحالاو مهنعدوشمت ١ بيا / ةررجالا ل هايعم رج اياد واهؤن دايو يمس ًاكيولا
 هد ابرص امو داصت زنا نم امهس أيل ةزحالا ع ٌخعبسؤنلا رئلعال مهتك هودشم

 ددلق  |يْل اخ بح نو لئئرلا بح يدب عمجون ا ئعداننايؤف امشلا مامالا لاق |
 دجوت الام قررا يبرط عرار مط ن ١ لاوملا نم نا اك ب عارلا لقو دْرَكر ْيْ
 فراومانب ولا فر امم ٌيدرط كلاس ملي نا لارا نعا زل ر سلو بزدلل الا
 هن ددصتلاو ىلا يلع ةزحالا ٌيِبر ٌرقرمح بل حك داكيال وةرخالا ينرط
 مدافيو مساوهرها 4' سس ائلا بد ليهنل ىلامدوود |ييس هسا دحيسر نف نال

 ةهلدطارفا ىنعو مارح ةزخالاو اس دلاو املا ضو ابن ال اهمح ٠
 بهاوملا تابح نيقراعملا لكن ابحو بسام ا تابح تجنموم ا ةخاع تانح نال
 تراصو هننح ْف ايطالو هز اذ نم اف ؤحال دن هد ىح هللااوُرنا هولا لهأف

 محب (يث سنئنالا هل اه نع بابها مهر انو س لقال مدنا دحو با طتن امن
 يداطنسبلا اقرت نمو مقنلا ن ابحوهح يالا مدعو ميلالا بازعلاو ه شور نع
 لها تؤسس اك نوجا نما ش اخس تاع فرط مهرعدسا بيج رلال احر فلل ف نا
 لمتلا ١ اًقو امم ًاعيبلع مارح ةزحالا واس رلا ناكل د نابئسا روفر الا نسر الا
 | ذ ايران ىلا الو ةْيَح يلاابعم تْمَتِلَت الم قدما ى داون نم ىس كلا دداذا يك واد
 سس اروع حرنا يزف يلاقدو رن اعسوشايغاأم ظعاف لاعلااكط نم تيعحر
 مفسر دل نيوم نا لاق لاقو ةخمنملا ف ىهزلا# ثروا نابلس نا ةليح ريدو
 نانلا بقل ةعئومو اسم يا ار _مضخح ةولح اند ولا هايتس
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 انرلاو تلو ةز ادزب لسم هاور بى دلا اهو زكرم هن ظاييو انت 4 طفلان طازمالا 2 بدَحو اهّيس دج اد اوعدت اع عنملا ل فاعلا لود /صخالا عدزلا عن نم تريك | ذا ةميوبب اكايهنسرلَسملا نايا ةرانسا مافدالاءامهالا اهاع د ىلا ة زمئماب اهندلا / هسهيْبَس ْوْف اكلها ضخالاعدزلا يعور نم تريك ذا نمو دلاءادهسص لتس ا نف



 اسنلاارمثاو اسولاا وهن ام نول تلطيف انو اهل جتسم هسا ناو هرحض هولح

 ماقمربؤلا ةماقا ئالٌيسالاو مص يكيسا اههللا تاكل ماوس قالوا

 كيفن يهدد نوفر منت لهرطنيم الينا ث دزبزم اين دل ابلاغ هعاؤحسعا ىشنلا

 2 لاوزلا كيش ٍض دئاق اهي امازيغ الا نم اور لحا ىا اوس اف هلوقور ديرب ن
 ل/ا مساند ف خندق لوا مل دو لمع ت ناصق ائ نس اف نيلوف لوشواسلا اورْدُح او

 ٠ | حركنمف ى افمثنب هحوزب انا همع نناوا محا نبا بط ليا دهسا الجر ناره
 ةكانالعاهانولال هربت ةرفدلا لد امقق تلق :ىدلاوهو نحوز وا

 واالفعكز داام ةرح الاو اطسح كر ااموا ىسحلا لبق دوح و مزكوا ةعاشلا مايق فلا

 | طرست لال هل تحلل سن اًنلا ىووبلا جر سئل وس شاع

 ف هن ملا هاؤعو نيم دعلا دقت نان تادهوملا م ا هاا

 ص ىداركر و ةولح ابن دلا |مهل و اود نيئينسلا ىلا اوممل د د ا

 ره مع نا امحمد 0 توب زاتدبضو 94 :ولح اند لأ
 اًيوارطوايهسحب سائلا نم فن ةرازعانعاو ادعانفو انهاو ز ةعرمسولا ةزاشا
 + ةرحالا نعرح انعو الح انب ىلا تع رح نم ننكر املاض يد لاق امعراصتو

 - نووتس نب بفصم ميدو ضاقو يابا روس نِكزف انهيعرم اين اينر اره

 سو اًضنا مكاحلا منع هاقرو يدع نبا دحزحل امو افحسلا يف ىفذلاهدرزوا
 لوا ناكل يلا انعولف اجدم هيربولا هدزوا جو يرم
 نملاو ىارملا نسجو رب لاو تازملا بيف نمل اود ضخ ةولح اين يئا
 قو رشمل ناش دلا هز امابم مهنا ع ترون دنع اهذخأ 0
 تسي أقف لعمر عراسم ا 0م انزوؤ مئئئلارح إب ةزحالا
 اهروه اظو انْطان و اههاظ انانلا يليمرت آلا لَضفا مود هلرسل ينس درينقل

 /,س يناشد وهن ابحت اا ميلاو اهذاله لاا د خيب علان الفري
 اهنلا اره دوْرْنَن د ةرحالا يلاز اجه اما اههيقيؤحو ائِب ىلا ارملا نهارهاظ نويلج

 تونعم فاو لَمالبان ىلا نه ذح دال ناقل لاق ادد و حاصلا لهلاو ةنعاطلإد
 عب طال حولا ف انعاطع وال يع نوف ضفولال ك ضفزمالو كيزحالكب
 1 تاَحدلاحز تسلا لاقت آمن رب اور يرزنملا لاق صاملا نوم
 , مطملاة نكس ةنصخ ةعان ةرجّتس وا انحنح ةلصوو يا رئصح ةولح اسدلا
 ون ميلع هقلا هد اذ ارفع 4 مَقفلاو هلح نم ادوبنف بّسلأ نه
 ١ اهايادلحداىا هه امهسه ون «ه ه ه٠ مه متح»درواو

 رلد ربع ف مَعَمَلاَو دلحر بع نمال ام اميه تسنا نهزؤ ا
 / متر لوس زؤل ام ف ضوتمم بوو. اويل ازاد هنناولحا | ١
 (سؤحا نف ة ةزح الاهعير زم انعاق انُعانل مزنال ا دل اك هم ايملامودزائلا
 ابفعاف اهيعلا هبا تيلرمال لش م ئىهو نئرخحا لع هذ اعا مهعرثسسلا شن "وفلل ايعارم

 تاطتللس د عام يه 27 حالا ناهادكز نت الد رجا يع فتن ال
 7 ادلا ثم لوالا ىرصتلا اكمل ىلا لاق هلزاو أل ئمزاو اً ىلا

 فاقالا يل
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 را عوق وم 2 يمررم نفا نع بش منيثد اعخ بنها ل , © شل اي نشا تعريفي او « اقوم تورإب سيل يخالا © “٠ و7 « ىو ىسينل فتاال تئكاذا © ةريقب سننل يمال ككابد © 0 ا 6 ليفللو لام ٌتوملاتارلسو 4 ىهلدو ام مليالا مكاطو ل 0 4 يعرج فنا تندرا دابو 6 قضٍبنال بابحال ة زم إلا © + ا ايدولا ىلا نياردساو يقل وه ام ناءنم لق الاو هعارل ب لسن ناو هما اعد ةندهس ناد وحول هزه ابنل ببال م لعلا فل او يوشلا دازلا ربح ن ئاو دو زو ةزحالار ادخل مهي اها لف اهلاو 2 رر اننرلا ف هنح داربو ةرحالا قمع مع ةولئخلا هل لمع الن م ممك انهو < هلو مله اء اه فلخلا مدقازلورورملاع يو بوبس ١ < مدا ئنمدك هنازل افئنسإو هتاونهش ب دفلتا كرف رارّملا هوحو ف ف اهدالا لاما نم صل اذ هل لاهال نع ل امو ارازفاهو زدت الهر ادلا كارا د جوملا 2 ىلع ىنبي ىزلا اذنه ىدعل اه نومحلا ؤناكول ناوبدلل يل ةّرحالارادلان اهلرا دا الاه واد واراد يمس كس إد الع ايم هلا و يبد ا دج هستيع عه هاقالا
 ةرحالاف هلرئلال ةبسل ا ثموم لا ىدعح ًاندلا ةايحلاى ا ثئولا رمد وو دب ودرع الور دنيحإ احر ىكينيلا ل اقوديح هد اننسا قارملاظفاحلو ىرزنملالاَه
 / فانص ىح ىلّملا ىلع تف ولا َّظ١ ام اؤص تري تام لك س سيلان الاد اقوالارورصو - ّىاعاسلا كاؤز ىلع نموملا ىلق لع ناب اهم جورخلاو نيجسلاو يدر وريعسلال اف لاك يه تاويل يف طرح زخارف اكناو رح ذالملا عمل هرجتسلا ف هئاكق انما ذل نع هْنسْمَن فرص نموملا يد و هد املا موي دمالمس اهدنا ] اسنن ماديسلا ىديسلا قلتي بدر امعو ميلا بازع نم ههاما امل ربسلإد رفاكلا يضيق ميملامفلا نم
 مالا نئلا نم ةرخالا كاكتوحلا دعا امل ةرشلإاب اون جيس ف نالاتف اكمجفنلا | ثح رجالا هسا االول إذ نقف ايهم اناةنح ياوهنف ثنا نحس ياف | رفاكلا ةزحو نمولل نيعسانيدلا لاقيت نارو عز مالسالا ع اد لاقو هنلضد مال يعزم زعم ع اشبلاو دشحاسرلا وب اهو وهو تيرل ابر طلع هباوناو داخل بزل حيبب يدوب هيلع مهو ةلدجةنيهو مظع بكوم ب ىوسل!باموي ف هانحتلا اف ناار جم نبا لم اجلا نااور كروت ميلع نو انو تبحر ام لصرالا يلع "تف انم ردويحم سدو مثيب ليح نم ناد ايهدماو نو بييسلا رخعا نم از هو دهم ديك ب ويحي سدو هدب لاحو ميلع شبعلا وهسر لد ميلا ٌةر امألا سشذلا ليبي دن بايكحالاب دورطملاٍب ايلا !ده نم دوررملا ناطّسلا هرجع يزالال اهيل ةرهاشسمو توكللا طن ِنناهزنتو دلحالا سن لج املا تاومهسلا دوف نع صلختلاو ,موقسدلا ء اوهالام انْنم نع ٌبلفلا مالكو جوزملا نمرود ىينمنالا نيحسلا له هرماكا و
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 ظ دبرغ ىلا نع دمحزلا نق ه نلاورلا ي رم جدوي ماساف ةنح شي[
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 ٠
 ا

 ا نعد نس طسرإت لامالا يت يراسملاهنعهاورو 'ز امان نع لا ىل

 اقف مامط ىلع هرئكن|ملس تدار لاق ددلطح نيارهاع نع جرنحاو ببسلا 5 ايرراز و

هما ياصدننالوسر تحفسش ينجح
ناعوح سائلا لوطا ناوين مثوديلع 

 5 انِّلا مو

نعلا حان [لس طي اند لا يف د انفلاموب احس وهيا
 اكلا هابحو نموملا نحس ا

 ١  . 6غم .

( 8 ِ 8 

ون حجردع يح نمولاْس اعاوورع
 جزح اف ند ف ناكلحر لئك س

 ف رنه

 | تحس يدن ف همرجملا اىاونتن نم عوصمن لل تعوملا قبس [ننوُز |

راو اينولا فو أفا ذو هلو يؤضفسدو ةزجتو هناي هسلع د ازاذ
 لدهسلا 

 ظ ١ رف ببر هيد نا ئموملا نعمت حل !نئوو اولا ضمن لاق ه

 7 ١ جسوم سا ل ا خلا انس حر
 ىاطلاد واد تاهادو ىفْسْنف ةقابب تسدلو اهنواؤللا تيلك ء رسم

 [تولا لع قح ءييوملا فين لاقو لحسلا نم دوار قلك ف اون ةئتحلا

ى هقح داسفلاو نولكاملاع نم اسا)لخي ببس هداف مالسلاد هديك نأ
 ْ ه

 اوبِلو سلرنل أد لحد نوظيناؤناك لاو الأ نم اهوف نا ىلحو مزال هرلشو

 «" (م© يش دلا انندلا نم ان واقتا ببسوه لن مَهِص نيولا نامل ىلع نيفدال

 دواز جرو ئدتبموا لاق تلس لل. ملاقل ءميدب مو همأملابب رع نا نع

 مه ادأ ةيس اونهس ممملاملق نع اخس هذ اكو ىماد ىلا نزعت اريل اننولا

 | يدافع هلق ذكذو جام لا جيس زدع هما ةرح الام نا دم
 ب هعرات ةدده ف ىربطزار درج نباودروالمو نودؤد اع ةنس قلاكلترددع
 ' دل. |ادعس تب اثربمو ةزس موبزك ةزهالا ممج نم هىمح اندلا هِلوَو نم ىس دع نسا نع

 بج و تع دج ج7

 له هرع صمت ربخ بنا طفاشل لاف اك ثىححملاْي هَنالارانحالا نف ىنئم

 ىعم نعف دحارع نبا تب دح يف نيداملمويلا نم سجلوا عيرلاونع ةئالا
 ْش سابع الوم ىلا انوه معاذ اف لاق ىسمتسلا بو زعو ىحعلا الص يدب الكف

 | فنا اش هساالا ددغبكح مايدال لكو ند قحلو ةريرك ة دامز ئنألا ىلعداز

ا يجدص نا مر يلعدما يدم معيازوسر ان رس لاق بيفرعسائرافلالاقو
 ١ م

 ا مهلا عونك بولا مايا اذه ف ابر موبلاو مون فصن الق تلسعا ناو موبار

مالا حالصو برلا مايا نميز[ (ناف هدا مالك الع ىونارح ونس
 ١ مدلأ راب ه

 ]| || .يمشولا طم دلمنسلا جو هطاوع [ءاهو أسفزو مالسلاو ةازصلا يلع

 ور

 لسيإل 2



 مدا (يتسمتعت ىلا املا هذه لوصح نه يدالو لوح انما دىتالا لصحال

 لور لوا موالاة م تالاك نم دالاس يا
 نب لولا ند رح نم رق رمد هد احور ةهالا ة هس فآلا ةزس ادك دنو

 ظيرحلا عندي ةكردز نبا العلا ىيددملا تالاف معلا ف يدهنلا لاق نسل ع كر
 ايس انه ربكم دل قاسو تن دكا رلعم هنا خلاقو حطت فلان هنا نازيلل فو قهْضا
 تايب هد انسا يو أخيسلا لاقو ةعونجوم ةديس سا نع يورب نابح باك اقو
2 

 دح | اهلل ايما موييلاركذ دود اهيرع يا سس فلل امس شهلا
 11 ةرود مايزحا ةنسلاو تبر ثلاث لامكب ددحلا كاك فلالا بارعلال اه ةنيسولا
 !. | هلا اخرا يف وول اناوةداور لو سا رولا ودعا ماقو سمنسلا
 2| كذب نمؤملل سانلارئلكرقو اميولا كطو ماعلا مرت تقو كازو هتجسلا تماذأف
 دنأ انْ يد اذ ىحاطسسبلا فداهلا حلاو لولعملا داما ده هن حرصا ضتلاذخ اذ
 ىراصنلاو نوماسملا جيرال الهاش لافح مبلعللملا هوو َف اننارنملل حاتم

 هاردو ملحاو نا: بقع ارد مرسلا روس اش دلوع نا لع دويهنلاو هينانملاو
 0 > دا ياوالائلالا ف تاكم متحَسملا رطارصوروبرطو موملا هيد د مالعا عقرل نطو

 6 / نرسم أذل فو ماهاردا ةمئارلا و جول َنّيلاَّملا ف و سسرداةّسانلا ىلائو ||

 -ةوندلا هب تكاح ءعزلا دو ةولاسلا ىو يبنع هّئس داسلا فو يسوم
 وم ةُنلانلاو يرسل هيد اّنلاو لخرل والا ىلالاف ىالالابب تَعَو
 لل نين أسلاو دراطفل سس واسلاو ةرهزلل ةرسماكلو سفّسلل يلارلاو
 كلا ٍلعو ايلإ فرح سدر دا فل! يلو لالا فرح مداىلإ ع ب يملاق
 فرخ و نوم نلا رك ةعو لادلا فرح ميهاربا ىلا فاعوم يبل فرح جود
 نا لأب هذو يازلا ف رحر جغ ىلا يع و اولا فرح ىسيع فاعواهلا

 ىمجتلالاقو ىلأ ججدلكل جوريلا يد مدس فلار_ٌنع ىنااش كلارمع
 اد اسحمهلدنليلاّيرلَدو لكلا ت احررر رول ٌةورس فلان وسو هد اعلَت
 ثدح تاكا وخد نوعا نه ةظعد زحا يف بكاوكلا ع ام> | «رخا ول هح البو ط
 /جاسللانه فرم هرنعملاعلا مايا قد امو وجا نهر طتود لوا نه تلح
 لوقزك هحوند و انني قدلا نه ىفنال نظلاو نوجا انركو امو يصحام دلا
 8 كلذ الا حنمول اهاله ث اكناو مالا هدا ةَدالُتلا ل اًووأل نم
 رهضبإكل هواه نكَك يزلا ن اسنالاك عطق ُث ديح نا لالادهن ترهاذا زودت
 أ بعيد ءئفف هد توم رهل الاددملا نم ةرد ابىمف ىلا عجرال اهب ابا نم

 بكوكلاو ملاحلا لمن لع هلثحز وبي انك ادونع هد أم مس خلبي مد درعك عشا
 /ىذلا نا ىلعليلرلا امه مارح الاوت و اؤّيح يملا رفلتتلاوحالاورفاتخم
 مناتع مدنا اود رم ضب وعن كئسسزتكاالوّواال هلا ا ببصي

 مكب 5 بح هع

 ب 0 ا عا ا

 0 1 0 وسم هلم يلا

000 
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ره افلا نابلاطلا لاثم ف ريالا نإ ١
نبي لوارّتموهو هتنلغ دعونموم 

 | ةاور 

 ونهوف هنأ ظامملل ضل اركدو دتع اق بَل ١
1 

 : يهنلا لاقو عضولإب هنادر ممن فصو 1

 عطومزناؤ كنذو ابدل فشنو انلهاورارلا
 دودو سلموا فرحلل ثعيسلوأ ب اسك ممن هادارهعز نهف ىامذ هدا ْ

 يماندلاو لال ناازلَو ليال دلا يف نفدهسلاو بط لصعض 1

 < ضرمه ف هملاهتسا بلعا ني وواسل اد خيملا ره امملا عانمرسسو لاوؤلل ضرالا ظ

 يفلال و ةىححلاصلا مأرملا أر اتم رم_' حو هاشلا فامسريئلا ا
 حاتم اسولا طورع نحدد عمتي اعاكو هب ع اًتدالاوهو سلاح عطكسملا ئه عاما ا

 مطرح



 1 2 2225 لل رب 0 ل ل ا

 | ملايؤاصنا ةهيج نمو ابى ردع ةرقو تهت دج نع أبع ريل اهنح لصق هدئ مهموم

 | اداب امج اصلاب ديو ىبجللا داق ابنه لك ل يلا هلاصتاو هدر ةاضوم كلا ||
 لاح داصملا ةدنتلا ةحاصلاب داما لكأل !كاقو رد اص نلكم لول عاتم اوس انمأد
 فرم يلا نع حافلا يف له ه هود دهيم ا هّيِبب فايجور

 ير ايلا هرج مو ماعلا يا
 3 ل حجو رع هزل ناكامال ا ةبونو اه ن وعمله هد وملم اس َدْلا

 || تيندلاواسلا بح نه ننز اهو انه اطح و اياويهسؤ الم ينقل دارملانا نلت
 هديب ةلورتم يأ هذ وهلح هلوف توليف أى اقتل بحو ضفلاو بهذلا ربط و

أك اهنمكلا ايليا اها ةءانادا» داع كويل ثحللاو اههنف امثلوربر
 ربحي 

 فصم ازهر هننادرو نب هذ ظحرع يس دَجملا انيصلا وله ةرحالا اننو مهاييويا

 ودنليلا هجووبفلا نع ابهتلاءاوانعِدل وانغ رهزي سوننلا ترع انمال هنو غلام انوا
  ه الاو اهو ددنارك ذ الاطييْنِفْذم نوفلم يريللا فرط ريع تكلس يي
 دارملاوهو دحلو نم نولبدمو ثيبنتا نب يحملا ةالاوما واش دلا ثونلا مدام ئإ

 اهئهوا اماعو و ىصَنْين يل اهن ساركذ الابن دلا فام نومه عن كه
 يمهل وها زف بااهت هدا يلع لارلا عخانلا ماعلا الإ مدنا نعدهسس (ئىاهو يه يأ
 قىوزو بحيوم قع ىسسم ون إل هدد( نكد ىلع اهطع بصنل أد اءاهتعوا ام اع هل وأد
 : 9 اكلم واننا يلع عفولاوره اظلا بعهنلاو ىسطلالافاضيا عقرل انتعووو

 1 قنطنارهاظلا قح اكو ماقتمو افعيو هسزرك ذ الا اههنم امد تال ةهوم زماني ولا

 احادتاواجرص امئاسلامْيمَتو ماتم او ماعلا ضف يلع هلال د مهقتلا هن هميصخ

  قلمتدالامو لوئمفلا لمت هذ نمو ةيلجن لهن ممل اعو ازيهلإ تقفل علاو ماعلا
 وماوجم كلر وركن ه بيرم اف ءن داجعطكى سار لامعالإ ل ضفا هدنزوكذ نامّيقو نول اد
 مستر ىبقلا ايهطاذر يلع مونهملابو ه ديمحلل لالا ميمح ع قومهم إب هلال ىل كلا
 دوبحو عم هدد طعن و ناننءو زور اهل ع| بهم تاوأشرلل كَريَدَح هدلااطغ) اذ

 تلفت نااذه ةدئعر دف هكا نول ااوجزن فيل مدالزخملا تار اما نه دنع كضارعا ||
 فاق ياردورت ورا ترو د ىلارادلا هذه اندلا مهل ا تبنت يجن ناهد
 األ ايد تيىدسو يلوا هذهو ةرخحالا يو ىرخإر ادككتو لاب |رهلع طبحاو
 برادلاهزهيو نما ٌةمفاهلاو مئداع تيهسف | ىدقعت يزحألاو ديلا تندداانعلا
 ادهبه 1 يه ضرإ نمت اسنو تتتبن نك لكن نم ب اعدا هذه سره ةأيجو ةشر
 بلائلإلهإو ْئهذلا نم ةذالا لصاو جملا نم ةويَهْسلال صاو اهرهاوحو اهتضفو
 عيمجُو ديدوهو غامولا يف لس جورلاو حورلا ىف اريلسس امك دازنلا نع

 فكل عسل ه ا.كديسو تالدعاقلاو تاربلل ميحيلع دونحالةالاو اعو هلوقد

 ١ ىهبلا ف [ىرلسسم ىشنلاو :فحازب وهو تِلملا قوزع يف فلهم هلصأو دسحلا
 ىشنلا ىف تاويهملا و ٌفوملا كك زب دو الشد ايلصاو ن ديلا عيجيق ىبثمو



 اه هلكرع الا نان ايفارط رو سواح ره تازللا كم توذ ذلشو |

 / امس ةزللاو ىشنلا ف ىلا ايملاو مد لدا يف ئهنلا يف ايمو ةهنس ةززناو
 يلا جزحومسلا يان المو شيلا ىلا جرح ندملا كان اك امه بلاغلا اذه عّسن
 < ادهدلا جزح لحرلاو | هيلا ل بع ىسافو ن ايسلل جرح هقلنلا نم عع عهسلا
 ةتاوبلز اهل جرئيه يلا جزح ىطبلا ل م نح امو ديلا جزح جزملا ل مج نم امو
 ثهزحا ذاف سشنلا ص ىلا ةامعلاو هيبزلا نمو بِلملا ف يزلا جملا نم ةمنسلا
 / حرم ا ناو هلا نع حراربلل تلفن و ةويهتبلار ا: تفلح او سْمنلا بلدو تلفلا

 ؤمحراوملا تلهساو ةونهسا از امةذراث او هدر هدوم تراصف سفلا نح اه

 | ىل امد هددا معيب نوحبتب ةردق لعلكو بيلو رذعرملا يلا جتح قحدمساقما و

 جرحلا نع

 ىهلاه#ج هقرمد زرنا د حو (بلعنم لحولا ن كجوملانسقنلا تلائاذإو نستمنلا يس نم
 وو ضعالا مامالاهلو انف دنجيسُف هللا

 اسولا ف طويمش ل عرادلا هد
 اطل رهذو



 ١ لاق رحم نا هيلا ةرفللاولاألاةدنع نعد اجو نع دو رن | تاريخا لاك
 هراذ اةفدئاماوف ابدع

 | فور ف هازغاالا انوش أم ن وفله د اند ىلا
 اوهنباركذ ىلا يوا هذ اؤممهللا نم ىنممسم :ونولاعللاورومالا ننبلاهذ مدداوحومب درا ياس لكو ملك كاك ميم ا ميشلان ةلصوم ا لالا لامجائنهأ يشن لد ليئدم نسيب ةيئح اكناورومهأل هده ناك رلذوأ هئاينعوأ 1

 تو اص صال اه له نوهلم بل امد ههنادحو هدورب ملمع دال كو ثيطاب اسلاو |
 دارعلل ميجلم ايئال كل نب اروع ىرونوامهبلع ا اد ايفلا يضاعم اايبس |
 نعهدنس . فرازنلا روهدعو زويل اذ هجر عيديعلا لعد  يدلكو هئع ْ
 / هريؤملا ميف ميدل لاقرتم معي اكس نلو ميحيمل مملازدز . وهيسم لنا ||

 اومِدو دل احر مينو مقرعل
 0 رددأ ةدحو هذ يجرب املا ايميل اع توعاو لوم د
 : .رىلصم بيطو ا كرشممرب امم قلعت اهالا لاقت ريلأ هطوفنم ظ 0 هوم زماني لا نامكبف همدرالاو تن ددلا ارم ماعاد تان ١

 سىلح ع امحفو وهم درع الاو ةمزلا ف عوق ولا ةريسمأيع ف دب ةحئاصلا
 //لكئل اود اهسلا حاتفهو ةيالولا دودو ةدابعلا علمجركذ لاو

 الس انبدجل وم يجون اججسوداف لأ و راس اناطرلا ل ب عد ىرردملا لاق نك تامن ملإحو م زبقدو ررعا مو بح اهلل نا تتوحد يعيني لاقروف ددحديعومد نكت يلوم ] دورلا يأ نع < ريئمعو عملا نمرفن يف مضهنأو هدا ونه اع بحل تعو ابونف دل ن ماعألا اهكفناوايهتعكمو اينقل سأل كالاولاو ان او ائملا يلعيرعفل الصف نمد هلبق ايفو هلاقد هدلا حو هن يغتبب
 هول |. العا عودا ذط ع بن لاقدورم سالب تاريشلا ع تو ارسيز تايد لاه نعود رياغانوبسيعا ل امعامحيبو «يولع ىيديصنو زج طنعابع درطيدو ماي >وجوابع فرصحو اهب را

 رمل ار بعاونأ اى انالراد ت ميعز اج ن اههدانف لجان تمارا عشرا هه ذذ © ا الس زارنا محو ملتدلا
 سفن - نع يمين ىلا احيا ادع ةاورو مسن اعنك رهزؤلا باتككل 1
 مهنا زهاعزكي لع فخ عيضالابلتم . بيدجلا نأ لياحل احول جات لقيه يع يح ربالاةليح عبو مادلا مشل لع لن ازلا ظنا و مطولا 3 مانملاو ةَعِبَسل ىلع لايك زناالق او قلذلل مهساأل اوهام اههبلا ٠ نكرر خ فرع كمكر دكألا | اقاو ذ نم لها نا مهند كارتر ادالاد ريرلاد وجراح يدور اع الن البح دسناايلجحامادس ا اطع نانا“ هول ووزن دس نيو مداوفصت فيكى مو ملاوهصتال اينولا

 ةرطعو

 7 222 جب بس ير ميس ل



 اج همت 0-3

00 3 

 |١ طر جازكو م امه رثلبلا فانسعا هيرب كل بر اسما روك بي حدا ةهخايتولا

 1 سازإرإلا هلام ورع يو ٌةَفرْم عرج كومو

 |١ لسالتغ ور اليو ٍفندص باث فودعنع هلى فشلك س يطا اسدلا نّكيها اذ

ن سله الواينول رهولمهال يسحلو انل يس يزكن اذ الان ىلا عمانلش ام
 كلف

 مهحسو ةيرر مهو يلح ماس“ هنا ميهسال ضرع لاحزك يوالااههنفزحا امه

 | داس هيكل لاقو بيمن ام ودواموب هيليرَمف بن احرك تاؤالا تلضانت ديره
[ ةعدلاو تابت نال تش ا ميسم لو ءح هولطم تودوا ىويس رقد زحل

| 

 ومي هباحا و ءلهاو وه نست الا بحا نق داسّلاو نولكا ملع ف ان اهو دوم

لا 5و هرضو ماهال هبوب نه معاي اص ةرياعت لاق نهادشلا لاقو لف اع
 |مئافنامز

 ًاءاسفاو 4 ر وكلا راد نم جورج الاكل ذ نعلفال ن اسئالاو توملإد مملع اوعرب

 تماداعراركالا عوو و بدرهسن الدنا طع ننالاق متت
 اهاخرارلا ةزه نع

 ' ى طعالا الحم ارىلمج اًعاو اههتغن بحاوو ايبهصو ىَجيسوهام الانزربااه

 وده دربملا صصنلا ل بعت ال قم لع ًارهزح كلا دوهزتراركالاد وحول (ىوهو

 ةيج ف يردرملا ةركؤت ع دفيطت ابفازهدوجو كيلع زر ىسي انانهاوؤ نع

 ةرحش نف ناإلملا

 «الاحت مادراركالاو ميلا نه 6 ميلخ ةايحاضنلاو مار نمو «

 | .٠٠١ كالاهذطزلاااطينع «!هشدتكرق وعد لاو 4

 !١ وهوالصا تلصا رو ين الرادلا ةزهإت ماهل نم ىلع درناع مشينا تسل رينملا لانو
 ِ 0-00 نا لن نع 0

 | ىحاام ياقلث ناف هركااملكب ِياَمِلَبن نا رماح نمع نمر ملكززن دلا فاح نا

 | تان اسشلإل يشف ثتمراملا ضن لاو ىيسا لو الاوهؤصإلا (مألاوزطئوتو

 2الاو لصق ونه ل امكلاربهخ ن اف لايك ان مه امنو صيمتلا طهرماثلا بحيحي

 / ىهانرلا انحياارهس هاورو همن اع نع لال بنا لو الاوه لص الا

 رحجوح الل ن اركذو
 ل ٠) 208

هئهلا ربح عضد زئلادوكرلا 7 أسولا
 ١ ماقلبلا ناسالا

 || يرجي ثلاحلا هددأ تئكع اهم نم و ميديم لا نسحو لم املا ف

مل ذاورعص ياودحت !(يتلورففلا سوبلل سوودوملا ف لاه
 2ك لابو 

لاو ف ارخلااهدووماديعاماذ فرع يوزر ْ
 1 نام ةكيميد

 . ثم رعت مدفن مس ا معتن[وو نزلا نع اووزب

 الاود ثوكتال صْخشلااود نوكمابعز نو نالا نح ان اغرنتا
 "احا عه

ساهثو دالإو ىلا هسداوهرهيتدلا ب و اَشلاو َدلقلا
 رئو مل افاراهو تا

 هوروعس بع ب قعىضلا ع سلا دار لا نماو رلا منن له لس |
 ا را 00 ةططيايماندلا

 كادلإ مسلم هناول د ومح ثنو اثرللا
 شا لاك ب رحم يسراف يفت د

سد رباه ناوئ دلا برهملا لاق تفر لاوس كرّمملا
 امومخآدا تنكلا فود تم 



 مح الن لاعالا يناس انه دارملاو يطلا ل او دعوه سطارخلا نع همت انعال

 ازاي اسويه ها ايدل اون دو اس شع دساركذمال كادرو تكفا
 افاردّئالو انزو هل ىددااه لاق هم اكلَمْتلا | بهلا نع هلوماو هيل انا ملاذا هن

 مفقود لد شركه هذاا لزتال ناون دوم كو اع دالون فر ماج ايمن ام يلا

 كاسل بسد هدم هددارخجف ال يزلا ُناون دلا اا دلها لب لثفلا ملمع
 ؟نلا تاونرلا طاو محلا مملع هنا مىحزمف هدن اد هآرتس نمو كامن لاق مدن أن

 موي موصنم دبر لو هيب اعيد درت ردعلا قف ا هددحلا منال
 ن امم وفزمل كك درزن هننا ناف ار تتضوزمم ةالصوا هلو صورهم
 اهاو دحم اسما مرتلا ناننبو مدرك صداق منعزو اينو «رمُجن نا اش
 مدهسباضع مئحفنر ايهلا م اطعم همي نع هينا كرينا يذلا تاونولا
 هل مهمل ند صاقنلا عنين ىحايي بتاطي تاددال يا دل عال صاسقلا
 "|| ةلص/رففنال كسلا ند يلع ل در معدال ى وال اةنيزغلا ف ل اق اغا ىيطلا لاق
 نعتقل ن انأما اوطم لجئالو بولا قح نإد نزول كرينا مماقلا نقو

 تيدوحؤم نئؤلا ي لمت افطلوا دوحو اهركةكزيُيف ةطناسلا ىلع يجسح
 مست نكن محاو ردد نع ثاوعلل ثارع فا ادع ىسوم نس ةقرص
 ل اهجرذ سيب اميناو هوففص هقدصنإب يهذلا هدر معيدمكل اف
 هيقلور ونهجلل ةوقتنم يوم نا قرصا ةزئس د ىعتسللاقو

 2 ارو هت * تك اعمالك

 رسأ نيركازلا كا ا وص ناويعلل هروارزإإ ىقنورملا هبال اويرلا ب
 يلا لصوب اح ياك مناع وهف |. ظقوبو ُتاولصلا تاقواانل اع دفحومو

 قس هلعاو صقل ظحو اموه قل ىرم لكؤنلا نإ نمركذداعور ديد هديك:

 مس هرنعو رب بنا ظئاد طك مهلع تفقو ىزلا ن اف يرخا دداوو ند ملك

 ل ولع مو هيل دص لب فيلخو هاما حداق ب حيرخيلا وعم رش الا ىلا
 : أه طرب انكر وش نت وراه قبرط نم طناحتملا ماتم حخنام ند

 كد لآق هلاعح رئيت بار نب هركذ ةرحيوه هزحاو راها نّرول بونازعا
 يىطقرارلا ةركذ ةناصالا يفو هد ًائسا تالركتم ثندح دهح ا لاقزالا

 لبد نع هناسللا فور كتم( جاه .رحربر بلا فو ةلئس يمياللاقو ىلتوم ا ف

 توراغ ا فرشع لا ضسسالا مدل ثارع كد بورا ندع للام نيرن إح نازمملا

 قيشفرادلا لاق اربع نوف ورهع ملكك جانسأ لاحو ناذ اههرحا نفا ميذك
 ا لسه كا تنل ال ال وكام ناداقو ةداسا مي ال ىلتخميلاو قلت وللا فف
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 هدناو دعودعو ىؤن رم قئرضو ىنن رص نهسالا لن ىلا

 رهايصددنا] وسو ن ايو زو خلا نبال تاعوصوملا فا فلولا فن 26

0 



 < ثومساؤناكم عال هلمدلاهقاورلا «عرشتزلا ل او قه ىازلا اهنمث اءلاغ

 كريلارطآواردملا جار ا. مهتعرمسلا عالم الاهو اقرمهيبلع نتف
 ينم حرت برخملاب دط دق رب لا ةسشدارلا نولسو ميركيلا ةدحولا و

 راج نبأ دوج نع يرمسلا ىلا تد زح نم نه لك ف اماهلا 0
 الايدز انك كس حلا زهلا . بدع نب هنلادنبع نعرح اهم نب 00 نع

 وربه نار وجورنينلبر ويس ليلح باويم بطخا بور ههساو
 تاعوصوملل ف يزويلإ نام دو داانرمف مىهههن هب لكلب يي فسفل ميت
 هدروا نيكمل تدكو اذ دبقمتد مو مما ةردشسص ف فلولا كلذ ىاع دوم

 ادهح
 بكورعو دعو قد دصّقنرصو هيج رص فحبب الا لارزا رسل ٍبكرلا
 ' ادعةو لعو مود دص اناو ىيقلرص هل اف كيرلا اوبس ال ميد كارتح هقفاون

 دلإب هشدرو ,جلاقزنئسا اله وص ا مدااؤبب ماويول قحاب يثمن يذلا
 2عاشا نبا ثحد دلل ييننا لعل نم هَبوبش ادم درطبلهناو ةهنصقفلاو

 وذعو ىؤنروع يب الا لولا :كلام نيرشبارعو مسلاع نك «لسسسم ب
 هم ودح ةحراد لمحا طخ يار داةوسو هدح ًانوراد سيرت هتئاوزع

 مص مخل مرللو وسو | هورلم مايجي نا هراد لوحر دا ميس اهاو

 ل> رزق هن وصطقسن وناف ىايكلا نقولا ةؤرهم نم هرقل تسل ٠
 < داكياله هدمتور هلل يف هح اننص باقدو تواهث داكي ا اطسشست

 <بتفات دلاو اضع إب ريف اّسلا ضمد يخفارخد نمور مهفو ال دملا لاطلحج
 ّْ باي نبا نع يرلبلا حو د بأ ثيدح نمرمجهملا كوفنلا تّفولا ف ا

 نساهدروااعؤد ره ت”ناروم سرلاح نع ضصوحال ا نمدنزي ب ز_كطترع

 0 يتعد كوشن الو عولتم لاقو تاو داو يزعل
 اكنولا اهحض هتاورائءاو مثعول ادونّيم يلع ماك ى تيت لا قردح

 تيبلا نيع نع يا نيىلا نع هدر ) هلوقن هدب اكةهدرالا ُتابهلل نم هل ظ

 فدخ نمرؤدواو مأر و نف هيهنراو لاصتنلا نع عنو او ميش وه يزلا
 5 ناو قع تيبلا يش ءىسرتيبب يامل مجال ف اولادار
 داح ا تالاف نارنملا يفلاق اهإلك كف ءابح ند
 دلا وحرم نا دعا كرهاظور لس وهل اقفرردلا ف صملا ايس رار ثددح
 3 ه. يربلا رجع ب دا ةيحرد يف ل اق لد هفازخزمالاو او نلغاتااس هخرح
 ىازنالاؤو رئالازهريلع ةوركتا امع مل قارن ب دحلا لسوب ثددهلرلتم
 -ثيدرولل ىنمص متاحاوبا هوبا لاقو اذههدر واما اء اير حيعوز م

 <ىهزلا "تا عم كاعينرلا احنا منهو هدع ث دحا الو منه ثممس

 عيدرلا ”وصوح لاو تاعوضصوملا ف ىزوبدل كلب ه در واو افهضلا يف هربعو



 نا واه منع يف لو زيلع نول دوتنوو ينوكلرطم ىوبلاو فيقض
 4 قلاسلار بع ٍباممالكألا
 هش يرو اىدزخعانم ابهدكو لوحدي يأ ةالمملاب نزوي لكرلا

 2حباذ نا هبرجتلا له امعز طحاشخل لاق :رهاسو ناطن لكس نع قنا نم

 سغىيرلا نهم لبد يدرو ادن كاف هلام ف كل لزدمل رحال الدلا
 تعامل ةريكو اطيسلاو هريئلاور سلا ف مايقلاو وصلا نسح لاصتح
 ا لسد انسا| نه ىفيعببلا هسه لاق هب اطخلل ند مكث ا نك

 ىيشا هشا عب وهو

 هبخ اصواد سيرتك يودخو رو فلررم ٍثدرمو ىهدزص مس الاكمرلا
 00 احلل دزفادكو ايوح تارو دوسندو

 دبل ابمءاها باصاألا راد ت حد اه هدا سيرحملانمعدركذرقو فاتك |
 تيما لاق ىاصن الايدز ىبا نك ةرئسم نف ههاماوا نا كتحو اعلا

 اف شور الو ٌةكر انعته كلب دلار احا يو اذيسلا كاقوو جيدي الو |
 ب قاذمز المهر دل اد.ههزرلاو امببس لصف الر اثرت ان اسدلا

 زل هل ٌبحلر نإو سوىلفلا ال منمؤلاو بهزلا فرع رح دونا نا كارا ظ
 كنزا ويركاص سحرا نإو ةدحل و خلعت تابونول اق هبل افلا هينملا
 لب قزهلاو اسشلاو لفحاغتلا امهيش مربع منيئلإب خنت
 . ةردوهينانع د معوزعلا كنك كلم .وهرك ذن اه و نحبد اقنلا
 يلعن اكناوزنكوبو هنا جر ماذا اف ريزلاونل مدل لوا اينولا
 ةضفلا ىززا ىوزيل ند نلاو ىل اند هلوو يف لح ديف نف ند م نضصرالا دحو
 نافوذ اكر فنداولأم فالنع مهلا بازودرمهرتينف هدنال سمس قف اع وَمْهَت الو

 ودرم ناررعولا ما صّس الف صر الازد نيمو روتللا هتك دستور
 سود زملا لف رثع هاور و هميو صو اشسإإب ةرد ره يبا ءريسئنلال ف
 هرئسل ضو

 ٌءوطنح علصي ةطنح عابصو مهر رت إب مهررلا و راضرلابر امرا
 دك ىذا فال م كاسب عم هلم عاصو ريوس عمت ريوس عاصو |

 ةرهنهلتح ااذاخ ىرخحا و يز دوك دازبساو ادار مح كث اور فاداز
 عيبلا ) كىطزةميامه ياديسادد ناكاذاو نب قبلا وهسبف نس ارح الا
 ريوس نرسا ىنا نع داو لاق معبنر تن نادكام غزمملاجعب ريسا بانك
 نممسرؤول لي تشا ىيساولاهل لامع نو اًيندلام اش ولا ىهد سابع ُنناو

 هلووا تْنكئكَساذه احا سرع نب الام ه نو لود هنا روسر تممس

 لاقو يذلا هزداو مطر يلع ل لاق يارشا هي ديه عصسارملو يارب
 ئسح هدانسا١ فارسطلل هازعام رهن يكيلا

 تباكز ىف اههزبت لضفال مهر زلاد هرزلاد و رزاو طويت لضفالر اينرز ار اًيدلا

 ظ دل رؤوسارساوبا وذ نافعا دهجزتم ىللومد قميلع هيدا لطم هسيازوسر
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 سس ةفحف يا عورفلا دك كذ حم و حمنارسكلاواوركلل شلت ضر و بح اح هل
 كول قروب ايفرطصيلت بهز دحلحيل تناكنمو بهز اضرطصبلذ
 يفعمرحفلاو دم اء أهو أه فرحلاو اوس ف ايلا املا اهف رحب (/كيؤسصوملا يف لآل
 هئفو سزموللاربما ياع نعل ه سنحمل اد فصلا ف ٌصبافتلا طرتستف اهفدح
 ٍيلائريدنل س دمع برع ب عف اّسلا ماهألا بح عف امن ن ن امتع ب سب ابعلا

 . ”حعبصم لاّفو [لل انجب منع «ا رو احيا دوج هدلو يوس أدوار هئعيا نازح ا
 ىلا هرقاذ بيرغع
 ١ فئوضلاو لبوشلا ىلع ىّبح يا سساو ذ اذسالا ىمسن كارلارسلك تدرلا

 ا ممسو مل ع : بم يف لل اكد اند نلو ةئاور يف بل اكد ةدلو ءانمعوهو

 ,ث انصذلا بحالا هلها نغ عقر ىل اًمدمن ال هلق ن اددالل محي أد مهل اوف اجميفل

 ههال هزح ٍةد_قيو مشن تبت نا نون نال هذشمألا حيامو ا نمو مليك ن اطنم ىلع

 / نبال قمنمدلغ الانح | يوان ال «ا فادلا مدنلاو مزفلاف عالقأل اد

 دكا اع مطعلاو ىوتملا اريعو نيرا مهلغالا قئمل اد لخ و قفرللا كرت و دحا
 رثلان ا حدامملا نف ىلاحو هب ماهلإلعافلار فعاو مل وعملا لع يوصئخ كارلا

 ؤلاوصراعو لوهححصل اسل امو اسن وا بل اهن نا ىلع كيرلا عقرب اناقولا
 ىو

 اشلاو ةدراخملا ثاياورر يلا هَيْسل د هن طاعون ممحو بصنل اد تاياورلازنكنإد
 رسولا ف مهمه ركنا ايلبق سانلا يارو اينار دوف ةونبلا مالعا نم نهري ملا طارق

 | افالا عمد معو يحلاروهالا فه هنال ةدابعلا ٍتلكآلا» زذلا نخدإرملان سالو عطر
 نع صرغلا جارحا اوال ضفالا كر ىلا يعمل ولج لا ف ضلابملاوالاللل يا يدوم '!

ا ةألصوع مانف ليللا ارحا مؤنلا بلاعت و ولكل دللا يصب ىن اب فيكمّتفو
 هعاضو يمل

 ةأوزو ةردره ىبا نع فشق سمشلا عولط فلاوار عذيما تفولا جورح يلاوا
 أ يددلاط ولد ير ا(يلا

 مايينلا يف غاويذ فرع! كازو لع زيصمنلا هماوقو م داع عا هئيصنلا نولا

 لوسر اي نملاول اق عج لاك تدق ةيشنو اهايادلكتب الص طاح

ازه معمل لاق مهنماعو نيلسلل هاو ملوسرو هن اَنكو هنن لَك هننا
 مدر بنرخل

 املو ةرحو رداع دلل بولا لاقواميلعر ورد عل داعب تا مالع الا

 كيضوا ننوز املا ضمن لاق : مه اب لصور ظعارمصتلا أولمحي ى[ذ يلا فلسلا اخ

 رو طوتعو ناالاه ادودنود وون وهدتجم م افدلهاتلعلا حصن سدتلاب

 ندا وديصْتلا لبق نعو حوصنملا فيو الهنا ماع جل ريتالرهاظو

 نعل !عاصنلا هييزناولاضبتل اق »تت سبتوسفنالا نم وليالف ىا نمو رعيمفلا

 بؤثلاازجا فلو ىزلاوهطُي اهل ظباعأل مم انلاو ة هربالاو عحتماو

 0 جصانلاو رىيحْسال ا دهلا اهو ه ابارؤعل هين مد عقيت نيف ةوعوا اصيخف
 لاقفورفلح بو هسضادنع ةداعس رش اه نيرو سنادإرع نب قلوب عزلاوه هنا

 نايف ملابدلعقلطا ةمرشلا هبدارفإو از لو رتعاطلا لصالا يف يدلا يحاقلا
 رم لبا نع ةرئس ف زازبلا بلا قوم ناد وت نكح داضنالوهعاطلا



 هوينم ريصوو جملا لاحر ملاحر ىمجدرلا ل اق اهمذع ةنلا عمر ىاطنيا ين
 ىف مرسفل نعوه هازعر خف لوه وهو نيهتلا دح / حري | ها مها
 دواز ىل او راسم يار جنبا هازعو نادل ا مَن تب دجنس رسم بارز ىلا
 ا يبصر هما مضل جير جناح رمل الك هن اولاوبد نتي ربو توعو ! تنعيه فلك اربخان هلا وثنم ل كو هياقنر 00 ادد جالا اهحو اره اظمالسإلا نس اح نإ | ودمج ادل ىيتبلا جرتنن فو مرنج ىلع نام اعمر هظتلاردالا تا عدلا باردلال اق هيبع ' يا لادل بستم ولا نس يبول لاذتا حتت تلا | ملدنس كاراكؤ الا يف يوؤنلا هاَزعو قلعم عرابخبلا ىاو الوصومرعج او
 ١ فمها و مكاذل لاقو هار هيلا هله العو ير ابخ | ناؤيملا وف لاق ينرلا بسش ثبدادهاردع ءذكو تشم ميهداوبال او ىهنا ميم هل لان يذلا لآ
 انحالا بلشت ن ادح نيالاقو مهدع بز لبع لاقو كلنصف ةلادو برددل
 وارفاكلاه نم يا. مع باودتنلا نؤسم يف ,بخاشتفلار ندلا نه هل قاس
 افمضلا ن يهزلا هدرو( س ارع ند [لدعامسا هئِدو لرح نا ذ اهع نع

 رس كرفتع نق ( يهص و !ووع كد نأ هللا دارا !ذ (و ولالا هدا انس نع الذال ايدو ينمو علا. لصرالا ف هساّونا د هد نشنملا لالا عت تدل ا ننحمحن نق كرد املا لاق نك ىوقد اد سلو مده فلتخ لاف .
 ار لبو ناقيدم مالسلاو ةالوصلا بلع ىقطصملا ةدلوترلا تن داحا هع ررلك نوهلو ناويلا و لاذلا /سلع كيرتيو ةئارتسالا يف دعاه أن كاذو
 نبك نداذد انعأ مليَو ىلع هدنا يجيفطسصملا نارذسا فيلق كنز كيندلا ن6
 هريخيكان ال ةرؤزصال ل تع نآؤ ةؤورنصللا مدهذ مدع ا ىالكالو ةروص
 خسقملاو لالق الار انخ اف آلا هريح هدا. ببجا ادهزب نع ا اجب هل نولي نا
 بالا ننا عسا نع مذ ان نع ولا نع ن(2 نكييكسر ا دلاسييعس ا تندح نم عيب ف ل لاحيوارلخ وح ةمؤلا ف ريملل رثعلا قذف سدت يهمك نع قهارع .كولاو يررملا ضن للك ةمزال ةزوزصلاف وبلا وجر دال ذه ارهز هع ل دعامو
 :ايفدوزنو ل ( نبا نم مجمحياف هه]م نبل لاف هزل أءاورو ماس مرش يعل لاف
 وب ايزهو رهو خلك نم رد عدنا ىقبام درع مدصفا عا ميو انأذ نامي مصاصل ةافو يإ ىأ هاضق بويل ونا لادلو يا وهو بحات ىف مابا ع
 دكذ امسح نمزنيوي يذلا وتد ذولا ونبامهكذلا يدلل عا "هو اهجذ يعقب
 ٠ :١ .متجيخل لمعلا نمر يىادزلا اضياونع هافنر ننعص وهو ناهسلا نجلا بح هزه يا لاقجالالا طب حس تخيط نيومخت ىو و اسنح نم ُرِجود الذ لهن ملف نلت ىخم اول وتند نناكنم اهاربخ فاح ارانلا ف جرن ميلع تمل او رع تاس نمزحا هتانسح ئ يل / نامود د نر دال ةدازب دراسحلا يوي يازث ون سل ذاق ينرلا برل طش لح ارجلا مدي

 | اذاركرتو ميفرلك د سعنب ىلخا نا دوور اذ ل دلت اد ملاولا منن تالا

3 



 مم 6 ئذليل لوطإ ى م ةليح ىصالخل دك ان يا ناو نم
 رصف ا اهسال ”رانشل ا ةتزعوزذ# ([: نم هركتماهز الح( معرب 0

 داوم) الإ ار انحالا ةئبع دصتلاورهالا توملاوريكالاالدلاونف ضاقملا يسرنا

 6 اوكار ةروز:صدببلا تعد ناف كل ملل سئنلا ضيرقن نم ريفا ةورلع شوا

 نم د ال بو ددمف ممطمح كا ةيدسن اد اماوملعاق ىلعهول الو بترد لد ,

 « «١ سلا دارك يف يهيدولا عا لافرن دمي اعن ع زمرنجلا ىلع من اىالا
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 ا بن ا يملا مئارتسالا ند «يوتتلل قوس
 كورت اعمنملا ْ  ىهذلا لاق يالا هسا يدع ماكل هرج همنيت
 ىنلابرلا هدزووا دزعو مورا نمو ئيسلا| اطينزاقتلا نع فافزو عضوا د يا
 ىا. منيصولال بف لارلا عاقل ايوا تاهل الد ماها ازعاولؤاحيصم
 ةيرولازبحناال' ميمو تا :لىقدد يلع هد اهو عرفت بكي
 سبك هاش ربح لهو ءلد ال تيم متلصو ىئسلا تصصو ند هول دصولاو

 مقفلا ياني توبلاوانح ديزل يهو ثلثلا نغرنيأم ابعربرا ا ناو ة انزع

 ٌثررحْنم فك روم ههزيب هر اع ثلث ف افح بولو اعاد تفرمم
 . رسما ةرئمم لن مداع نع ىاحيدا ينعى سشا يبا ننا يدع

 رادلا د ترحإو هسا فيمص دعو حز, نول يف يفزلا لاو نسوا
 دجى ارزعمل رون ورع نع يدع مسر زول ن ند مد اع يفور هجري يع نع

0 
 < فيفص ه وهو رج تا ل اقملتع ع3ّدحتنم ناسا

 1 يهكايفملا
 رد قعتلاو ايوددت اد ويف هعا أبحر هدفا يعرم ناعالا عفت

 مود هتلر امد مومقم سو هع جد امير موس 3
 ع 0 ا اهدابالا ١لسالإب

 ٍضافا 0 يافع ن د او لكالادل ل اَهَنَكاَذ افيلو انتر امد

 /بازفلا اوفو نيلونع تازولا فافاو معرانم اداسلالا انف نا شلونك 6

 لافو
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 راوتسا يه "رؤيا يدق اع نوللاررك هل م اولح وافل امو
 كقارملا ظفاحل اه ىاطنلل بس عش ني سلا: ضيهببلا الو لحي رملا هده
 - كازسلا ف لاق_ريرصولا ماسمم ب نوع هن نال دو عا يقص هررسؤ
 رمالازههل دووم تدر لْس مكر مهلا لأ

 ركيرافعتصلا ف يهرلا لاف ىيدصو هو نعحرلا دك بنال ١ اذه ين يكدلا 0 هر وجل رجس ادع بع سرد ملل ل ومس ابيل [ضوهو ارك ذب ذب مو اضطر هي هدناركا ذ لاق اأو روعموا دلوا تخل ظ لف املا نع َنْكَسو لامن مدنا نم 0 يا انضمر ردهس
 |وباو يش سل يدعو روحا لاق اًفهملا ف ىهزلا لاقو نيل هيف ىرذع لازيإل فق زادلا اق ثاع رح نب ىلع نب هدنادبعاضي ا ميفل وفاز تن دخلا
 3 ملال ارنا مترو ناللاخ مهناولاز دايم يشل سبل يدملا

 ركل اصُم م و توف داتل قدس” هوح دانا
 منذو اخ ارهلا 1( (مهدلع رْفكاوملاَو دلع كا 10 لع عاج هع ل ديس ادلة ةلاعوي ل رن اجرتع | تاولص نه البلا ا هنلآك/م نه
 1 امشلا َنلَمُف ىل اود هدنا يلا هد كرفت لهل ل روصي نا نع نحو الكفل ا 5 اس ملا تل خلوه ليعمل هكركذ نمانس ميلع فاذا
 الا ىاتكيف يزاركسلا ىلقلارارساىلع نوملطبال اع املا نارا هر اسال ذو ىل ارذلا لاق كد ذ امكيفكيف تلق ىدالاث نصي اوهلاكانتلت
 هرلو هل طرب نكل يأن ىلا اضيا ةاوزد
 اًوامل ىلا هلردع رجيحو 4 ريدك يا معييتحو تمسك ْنأ لتسولا جد
 ١ رم باولا رهازلا وه لبث ىلا سريرا ظ 00000 مل زي ميقولاةاثما ا اماوهو. يطل يعطل بزي اب جر نع رسما تف حنات 0 نام ام يضاضم داب ماعلا اههركرد احالا فا ايي يسر رحلم تاؤ زئم دنت سلط لا ٌرِلسو اماكن
 رابح اللا هيي اجلا ب ةره اك يلع ودنا مساركرب اولعتالا ايو فو | 2 | 2 ىاّوبالاوا ”ئمعشلا لووتم لكن ع عزؤنلا منسف ىل الا ليل د ميل ىوتب 1 | ماهو وت وويل ف كابوس الركام كوالا هئثرملا تارهتسلا ارم ١ كاك يحابحإلا ثار هيلا ل ايو يمانلاو دمافلا نسب رجا ٌىزفو | |دواوم انكر لاوس لالح حوب راو ةبحاوال هدم هاولاقثم هروبها مهو ا َ هتيم يماشل بوحب دعي بهن د عيا ثخش ا :.اركذد منا ظ 0 ١ يد ذ اهربعو

 لل قيسابع ا نع فاول

 هرئاوته



 "مسالة نموم ام يك يدع ردا ادع علجرملل لون حجامه زكل ادعرهالاب ةزئازوتم
 كره الارهال نمر ابحالاومدالا رحل انحيوم الاع نول جس مسن موا يمس

 مهلا ىزلا تيرم اذهو ههالءامهيلا خلوا هاثلا و ىشانل اء وصص غرم و
 تةيظ مسبلا دجرحر قو لامدهغصأع مسعوم لاقوهر اها ف كو قبلا غلا

 رح ب ىيب ندوييد ىوه ىادبو هن ايوه هزحا 100 م مس ع ملدا ةماعلا رسم
 فريلال نلصلا نإ ملعون اطَمَلا نا لاق ئنمص 0 0 د

 1 اكييموم س رع ثنا بد رج نيم ينهلا هافر جب 7 ل اقو هلاح
 2 لويوشملا ععزن هدام هداك هني ع فص ديس كفو

 حيدلا ف لافو دف اسيع ا لع رهو يميال ىيميبملا لاق نكي اطخ أم
 هاجر د عليي ا ام خل دلي ساي يش الا

 دعنا مكآوخاب زعم عيت 0157 ينام ا اةاعطب >-
 يا قاف تل : نبك م دلا وسر اناولات طل دحيزتخم
 0 ةرمره نبا نع طح طولي منا ئامسل نوداش نمر درعاشلا
 ا انصدا/وتع اورو ةنتنئاكزتس ليووبا ٠ 504 ه ث.ة6:هو و ندهاواه م"

 وخ امدلاه ون ولذلا فمر نلا نم اذطادعا 6بس سلما معدازد

 مدنأ دنع علف انني هدم سم لىيعأ عفا :دلظالإظال موب مدظوف ىابرعلا ني

 أ 00 رسب م دؤدرهريع هَعافْْسلا لوعب ياو سر ذا نحن )نس ! نهاج #0

 سس كيلازن هننإ] اقزدهو هردرؤد فو لسع ارينمربجوا هلق رد 4 ه4
 رح امم ولع يلاهت عا ينعررغؤا او ىلعلاف نيىلا بايماالا مْيحهر تسلإم
 ل اواودخ و اناكم نيوبالا عفر ا عهازب نمل ولخد ا نامنن لإ اف نباسْلا امها
 : ةءامستجلو اوك منع ةريَسع تلد غلب ثوان اسح اوالطت

 مرش اطو ىاعاملاا نم ملعُف لمرجاا ملو يداعملا نماعولدلا بفن رلعت اهيزو
 ايرخو ولسان ا منففاشلا نك سلا اذه خولبلإب طودم ميلكتلاا

 بح اننالرولا "ىف اشلا .. اول هني رشح عولسو )ماا نحإلا اماما ظ هلا
 | ىطنرلاو انا انا وزع هاؤرووخ سارع < انلاؤ و

 نأ 0
 1 هزادلاو ىاسلا لاقو لرامملا نبا هاهو نازمملا ف لاف يدارنلا نكر هند
 رحم ظوموم تدلحا كوريه ( نعنابسللا كى ربقل انه قاس

 قلن ركح ِ نما ا تياسلا 04
 اور فورم سلاو ؟الصلا يلع بقل مج حولا

 | ةشلا عيرتوهور وسم نانعاشر)ا فا با كورو 0 دارها 2
 | لوالا اوما نالت مهيفنر انك يرارذ اما ملا ف ةئولم كسلا ل اههاذنا
 | للوودوس يدويهبلارلو نابلاهلا ذارانلا كما اثار ل وووهرهكوودلال اذ



 ١> اووالاد مو مىانفلا مول لو وف: ميال كارجورب حلالا د رك اريل هاربا ٌمداور ف 7 و يرارذ لسرم ىلع ْ كرك ضو ئسا عسلعا 0 شاعؤل ىح. ديت اطاباطتلا ونعم ةقافولا طلح ا جاوا كرالاو مد ظ لووملا هالا نالزتلإو ىف ادولا يللا امهتجوم لد انلا يالوثزسلا ىال ظ | تي دارا نوت هزالا ول مخالن انسي تافتناو حاولا اق مكر دحيم رس ركزو ىمولا ب2 ملاثلا ةذعلا كب حويصتالل قيلهاعاوداكأع اوردا عر اذيبنلا كر لح اهإو نسازلا ىالوو ا هلوضو ءدقلل هلر نيح مغ «اربا رد ىورلا , يصر ذيتلل 2مابا قاتلا ددسلعن نافريزملا ويس فلا ىلع فاو 1اس مال اهناورهاهلارمالا ادهن عا ديلعلئمخو هئلو ءدالا رفكانيسو مدصالخ انيزنو سلادلو ضال اف انما مين م ءدو ادالا رد امم ىلع بفارو قولاهل لح ضو زدنا كجيوي :ياغيلقإ ماس ماسملا دلو عرصتي فاض نإشلا
 . !كاهزئمورفنلا ف -وزم | يرعتسل ا ريجن 4 هتدرو و مم ا كا اورد اره وانت ماعم دع 2 00
 ىئاؤهردع ىاد ' 0*2

 رّيلع ”ىنتواور وجيل رولافالاو ديلا هازع تك يم يعالوربسإلا دزه جهال + 5 مج زعل 2 اوازتم ايلا موي تح ريدا نار نِمِدْلا فدو ادا نازل ١
 يومي دل هر زو رورجدلل سم رعأ مايالا هور ريس ظ
 زمول اطد طاصولاو ء د رو روبل 010 سيدركويع سطنلا سبح سدح يأ سيحلا لاصخ عبر أ هالعادعا السلا قرد
 خفاول ولالع رهن نيمصشوز اهيحالا لرش نام لزالا ثوللا هررذ | امك يا

 2 وبس حم حجت فاش تن يت

 3 ونا كيم وجو ديزي ب يلع هكدا هلق رايخزإل ادلعا رقم 5 هريئيوهو رتنعمل صملا مرسم اما كان بط عا عل ال راويه هلل 3 2 ًافمالسالا ظِجل بلك ول نما نيؤسسملا صفا يعن ١ لاس ههنا ماعم محلا هزم ىذا ماسونالف كن ند ةووؤلاعأ عل لك ارض هدد ١ !مالسالا مانسس هوو | جى ذلا اضيئاننخ ةامرا و ةرددر ىلا: نعن لح مىيضند 1 اوويبح يىوطو انطم نه ائلا لاضخ نإلن كولو مهئاولا ديع تما التعومالاو مم ا“ اهب كرولا وهانه نك نا ممملا عيبم : ار و« مازاورخاؤالا نم زهاكحا يق وبلا دايونالا عارم لرش 1 الار أس ضضتو تن ولطؤكؤبلا ف هدايس حلا دنزفابعا لك قمل ٠ :





 . _ماويسلا ىلعال ريكا ىلع فآ اذ مهمل لاق و ثدحر هنلا لحفل ريلع يرجح

 ' نال ف ورذ يم اه ككر ذو يعكر ذرب ذ ؛اورتلاو لق 2 ال ف لتحالا نل

 7 هدو أه كرت ددع (ٌسعارهشلا يف <بدرهل

 كالا 0 او ادالدلا نهر درع 0

ثلاو تنمتلا ادرقيشمو فثدلانفودو
بمهعاو .برّساوا مَنْ سدلا امةز

 

م ف ايا يجدلا نمر صيخ ى هنلا نإ ال [وعإو ةدوع
 بابجاوا عركمؤ

 ايهيتسا:وماح نولع نيكد ركزلا زها اولس اف صبر وه اء لأ اومسلا لاما فشل

 شائلائ م نإ صال مش لاومسلا ماعلا ن ةوناهف زدووهام وها مال يونج

 ىاح بدو دد طزفا نم ند مومو راعو رمل فق ح رأسملا تحاحروسك طزم نم

 س املاووحو فرمجو دل املأ د صيقت لارعلإو دهوصتلار ثلا
 ٌتقرذل ئدح ولا

 اني افهم نك ىنييف نتف ١ نم و اضفنلإم تنحئتلاو ىوتقلا

ع اههونحو 0 6 ملرسللو لاادلإو ةنسلاو
 ضال خالاو ثولعلا فص ردك اد

 كلزبو 0 اهودزد نآلوالاو بولطم 2 رشي هحويدلا مالفل

 ف ربرئسلاو نريهملاو 0 11

شد ناو رجح تالاف هجوونم دوس ثاينلأتلا
 1-1 ىضصيقخلت ا

كت اوما اخ أت ليهسل هنعمل قف اهسررزن امم ادرج دعوفو
 بفنري

 1 ب رميا ففي بحاولا ىادوحومتم اد اوستن فَي

ىف ةبدلك ذو دوبحولا نا مدفلانهوحل زج اوه رلقم نإ
 هع 

 1 ا ا رولا باساو

 هقفاولل هلو بوسوالا است هدا للكرإل عاطتساالامع فيلككتلا طقس

سرزخودو هورقاوسرلا مانام جريج ديف م
 راكذالا ف ى ىنلالاق اوت

 ا كددوعج يف ىس 1
 ايم

 ا منيرستل ابع كلي لاقلهم هِكريبلَوهَلحا
 هش خت عرس

 لد اهوا فد دنو مارعلا و ادامريدقللكيلحامعا دبعا

 فلاد ري يس ا يلع ةوصألاو ا ىلا يهتته تق

و متىطتسا امدددأ و 0 ا
 لوف هن اقل قح هدئااوئد ها

 "فلاح عل اق ةزيف وسمك 0 لمد لآق وى حيسل

 0 سب هدب م ال الالع اوُفدرشاكلا

مول اال“ 5) وه روم تانش نكروا
 ناد ظفحو ةدوعلاوتسوون

او لولل عنود نيلرطخلا ةاكز ضن جازحأو
 رطل اضم هر سى لاسمال

 تاداههلااها فروق اره
 ةرب ره ىرأ نع و ويركز سما

 هن

باعة دال هنا نر انيطلا
 نانا ملا عمره اظو ه م

جلاه اورو انوستو؛ هدح ًارهنع هن درت اع
 محاصتعالا عرا

 - .-قدزأهتم اك ءاىلاو ىوانهلا لاه غ ره ا نع

قاكز ىا<ما ةاكذ هلو كردحوا ريس عقرل4 ثنا ه 0 يو
 |هلال هلؤاكن هها

١ 

5 



 بُيتقرظلا يع بصئلاد يوزو انمازحأ ميمج ةاكذ (َياكذو اههس رح
 لاف هح ة اح نو ملصاح هت اكذ يعل ايىعولط تو ىا نسهسلا عولط
 "لا نوزع داوم او تاعلح داو ةظومحلا ج مرلاةذاورو هراعو ءهباشل
 نه احام هدد ولو مق اسلا هدلا به د اح دك جون زم مدرح هدوا امنه جرح ن أف
 لقتف كلك اظؤا ضيخأتك هدلا ا وبسدر [.. لن انسلا لزرع نم تي ددلل ل محد
 اهلا شل زم هد ال تملا نعوه ءأ هلاؤسم دعا ةاكر هي الذ نأف هش ناكولك

 ًانئاك نم يا ري بتتنلا ىلع ىعلل ن انرويدح يا لدوان ددحتلا نمو لاوسلا
 نوبلز م وهام «زهنام ةحوؤ هدذع تبلل هحرخ ىدلل دارلل َتولَس نئاكذكو ا
 رح لحل نع درب مر زنلا تار اق عفاشلاهابح اص عفاف نيو منع ميفسملا
 نعوم هيدح ىلا نعالا هن اك ذقانتس ادالالكولال نسنعلل نا (ىلعلاةد (دملا
 كر ردا دس ىفائع اك ط ماسح ه نئيدحوو كح > مح هدنازرعنب رب اج

 انزب بعكىعوا درول ايف او ةماسا ىبرا نع بط هرب رعد ىرا نع فوزا قنا نع ك
 ” «ررس ف ىقصألو منح ىلا لامحا يرام ال ةحيحويم ىلارْزلا لاق
 دايسالا صح عمكاجلا لاو بحل هسالا هك هركذ هن لف مهامال غف اَنَممثهوهو

 يّئينا ارك هحيسن اس ان حيعال الدخل اق كرك س دلو قارملانتذلا لاق .
 فارضلاهاورد ارهلا لاق يسا ملا هد صحت ام اههندزنا شل رج تالاقو
 كركذ امه سلل ةداف ملاقعا مدع حملذ ضني ناكم يس اربح رز ب طسوالا ف
 /حارملا اد هانا ههار بع هيزد باج ٌبيدحاا لولعم لكلا ل رلتم
 مزحما لاق منع لككورلا فان دهالج ٍفيرط نر حس ىا يددحو نيذس
 «رئداسإب حق ال ن أطتخلا نال اه كادولاوبل اكو قبمم هاجم ناق هاو ثددح

 يلعن اهربلا هيلع ماقاو ناين مارح ننادتبب |ىدقرط عوسيموتت ملذاالا
 ذوهسم نءاو ىاعو ةردريهاولاو (دررلا اولا و ههأما اوتااضبا ب ايلا نا
 نآيحتاىاذ ىلا رك اذورمهردخو ةبقكو نم ادع تاقرتك از ذاوبلاو نوياونإو:
 مهن دط رهكبا|١ ندسجلا 6 145 ”دنكو ىرديتقلا عبدو ء جدو مدها
 ةننكلت نع منمحه مها خبل ىاممأ 5 اد ئئتد اميسلا» لو د اؤرعتسلا هل تش يأ
 باصتس جح ىامسبلا :ديؤد اكابحب يا <' ني هيك وهراعْشادوت عزحاد ا
 امفوُتملحلا نوكلال مولا نم هد هنالالا سئل ةيعزف م ىل ! نب هيئ ام
 ريخف اننا لد اقم ميذتكل و ميههاشلا اهتصْينخ ار هّيرقتلا هنهو يلع
 مضزاينانهو | :لطمأل ةيكدشلو (ةلطموت اكذ نع ينعم هفاةاكذ فا نولوقل
 رعتتا م وارعتس امها ةاكذ تينا ءاكذ اعوهرمرع نا نع يطقر اولا بيبدح
 رف اليو بالحنملا برع نب ع نهطالا ف كح ىهلحم رهاجم نناكرايم ملوو
 ١ دوم ادلا لعرخدع لدعاملالاو ٌمنسلا نهدح اهجرتع | نهنارملا عقص
 رن اح دج نمروبزذملا طفلا اب دواداوبا هحرج رود لوه ذهن او فورعملا
 كوندنلا عن ام ايع اج دنا ي أاهيجاب د ةتمملا ىف دولح يا هس اك



 عكظ]ظ]ظ ] ث ج ظ ِِِيِِيييِيييِييييِبإ يِ! 1/1/7 || | بج

 2 ا ةخداور متسسإم ةر اهلا فق اكن ل جلعن م وهل غاند الاف

 سابع ننابإبلا نيو ىداد هلا لاق مكساعىع ن
 حاسم اهني اسا لاقرمت م منلتج قرط وع نم ىطخ
 توملإدم] لكل ذ سنعا نه و ملونصف ءننواووعاب حد لاسم لك ةاكذ

 ل نب وص ١ عش وع زخم الا يف نك سولفو سانكا م كريد علا 0 نيوكسو ملل ع لسوء امد | نجما اف لخلل دلح جحش
 اي مدلا برك د ىطنلا فاي هييديعلا و 0
 حئطصملا ناكاذدلد ملغم ارم قمل ا

 0 طا مورو 1 0 اهنا نعد 37 006
 رتعدوراد سبط مارحاركذ ميدهرو يشكو محيشلو «ررجمت و «ددعوو
 يولي ةراكمدلا ةركذ بعازلا ل اك هبت هت امحاطك ف هيلقت نيركذ

 سس ؤيلا ,هدلؤينف خردل ةراولالحالاو هييهحلا هم دلوتييو من
 هله دل يلف ننغلل ةراتو احرلا ونه نكون رتعرو هلططعل ةر امو تزال
 || ىشاىتعا نف «وحولاهزهدحا لع 5 نع اددا ل شال نا ىهوملا يش ربولا
 نهمهباع بحو ام < نسم افلا ىلع مرد ناس الاد كلامنا
 رحور ياعم وف ىضص «توملارك دو هؤلزلل ةرا>كىلذللو حلل ق ويح
 مُسجل نمةترتب ملاوهاو هلاوحأ ىاربعل ارك ٌدوهف لصلا ىلع رح وناملميلع
 تاعاطلا هذ ىلع ثهدلاو ىداعملا ئمرجاوزلارساو ظعاوللام ١ نه ككل ذ نال
 ك0 رهاظ وركذال ومحل كأ برقدالو
 ىلا اهحرنع رنع منيه لمدال *غيرمالاو
 لايرارو ليك دعاس اورام سيطر
 ثكر |ذيرتللا بونذلا نمةمادنملاو رسح ا دَلَرن ةسفبا نشكو

 دو ذاعم نكرك دبر رعظولا هزه ىلع صل 0
 عضولاب ىا يدكن به | ىهذلا لاف _:ىشسالاد ويف نم

 ظ او هل ةاليع وس دبل غنم ادبإول لولا و جطئفرارلاءب و

 ا

 رارلاهاورو هردعو

 ءتيهّسعب ترم يون كيب نأ تفر 0
 ةالصلاف ركونلا نا هيو نيهسفف ونا اور كسرت و اسلازبف

 اناا :اؤرمزعلا اسنان ادامل اكىصفنبألو اه رسمنا أن لعشال



 نكمع مف اننسال الجور مالا إ عل يعفلا قالطا ورش
 عوز يروضيم ناهد 2470722-50 هنيعارع حرج زتأبملا

 ل
 زوجالو تا 7-0-2 1 0 اعدل

 ىلطاعتنوود 0 اه ىغ افلا كاقام دمأملا دوعن

 |[ ىاسوناماوا دادس هسا موزياموسزلا اقوا اع
 نبىلسملا نمرحاور اجاذأ ياةوي اح ملعت 0 افايمد رهامملا
 ف انو ؟يج ماو رعت الاخ هته ءاطعل يازغأك عينصووا فييرش

 هناماو هدرا ونضع اغا مو اتا خذ نم بوصا افلا سلو ألا

 اور يف دار | ول 3[ لكل ناف ئناوا انعيصوارس ناك ناو هوصمإلب ْ

 هوت نم ناو أضن عين دارملاو ةنعلام ولاهي. قرعت مسا دع
 ه لعاواابزعماورو ْدَسِن اعزع كك هِيْضن خم د ضن راكق هزي
 هفيعنسو نابحباهتعثو دس نيردج ميد ورغيعل] اقروا طفلا
 1 الاجر ءلاجر ةسووع راوبا
 لل عينصهاظو ناب ذل هابل بوورحلو بو اعلا بنذ
 91003 لا ههسسب دج بما جسدا ماب كرك اوه ازمه نإ
 - كذلا ميولر ىلع ب زينرمل اعلا داق هسا فوسر اي لو لتتسمق ليرللا
 حيعمضملار اتق اف حظنا ىننا اعلا كرنو بزل مييوكر ىلع بدعي

 رخاء ضر أسب زذ ارزههو قرشنلا ة وس نمل حرُسنو ابنه ام وكَرنو هلوا
 الو عيل ليو لولا نمرحاو ءلسلاسا 0 ول او )ب الزل ليو ّفالا:
 70 هيمو نس بع نبا نَحرو ل يَولا عت ارم عبس لمي
 , ١ * كلوزنم هريعو ىظفرارلاة لاق ىضذلا لاق
 لس زا ىلع ةروعلا بيسك ووجاوه يذلا سزلا يا ردع الابد
 اله جلْصْنإب خ حى امينا عم ىلاعت هسا يرقملال كنذ : لوالامامضأ
 هلال ءلوازح ككرتنال لو فلاشملا و راما ف هل خيل ب سجل ا مظدي
 هزانبع هن زر ساو رسمت بك بجو | امة رصف الع يعيضي الو ىلاغد رع ١
 نري ك١ لولا نباب نسي بو ثلاعلاو لايغلا كمان مانام

 اعاضبا كلك د نووب هرغمت دقو هب ؤراوراوخنم انيابرسا هرغمب نا ظ
 "هت ا كركشلاو رعتال يولا بدلا اماك ةييبازمها بهذمإ

 00 ا يي هارت تاردعت جدنا ةئارصمب
 اسوفعل اى يإ ى ام دردد) قومحزرم لل ببح ماودتجم يزلا

 :انيهلا ناربدف دابعلا[اظمواننلا ندجوما لحي ايلا ١ 0 يرلااما: نيم 12110 مهملات 2 '

 لع
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 رهس اعل ممم هرج) لعب ناب لب ئْعلابلا ديفنو سيجا اهو كل مكَو
 ميمو عايز لاؤي | ط نما مطر جال ناك ل عبو م اوصلار جا هش
 كلام نب نش | ئعووصلاي ث قرح >ىفوارفسا نرطنعلا نا
 ار تارتسم ا تبيممو متري دارم او در عدل اللا ةوبسلا تيه ذ
 و رداابراب قال اربح ا ؤامهر سوو يرسل هو هوم عج د جملا ٌنيَسلا
 دصلاو يلحأ شاف جور تجرخر مان اذ اف تاحور ىمداللو لاسم مح اصلا
 فيلا امو ةدداصلا مف تاوهسلا توكذم ق امزس نا اف بيزؤلاو ديعبلاو |
 قس مو قطصملا نوم عطفا حولا نا ابر عم نيتسلا نبا داق تاَفضا |
 نوكيسن امبار اببحا هند نافماملالا هلع درب ايررلا الان وكرسام هنماعيام |
 نمريشكر بخا دوو ابيءالاريعل عبو اب ورل اكي حولل :بشلاب ا نناللوهو |
 صاخّوردانماهلالا ا هباوحو اك زكت داكذر وما نعاسلوالاو اينالا |
 هةسعللا يازاهدعبارلا نولسو قاكلامضب ز مكحم ١ نعه درب الق |
 هفعنال لاؤو رازبلاو نابح نباو هم.زخ نبا دىكك وردها ءزعداورو |

 اوبزملا ظعلل اب ط سوال ا هنعر اذ ىف ىراذلا هاو رو هبحولا ازره نمال ! اع
 : كيوب ْ «اهوورم لبيطل ل" يب. نع
 ايورلا تارتسم اال تاكو دعب ي| يرعب وب الو قولا تيهد

 ريل ب ليج وب د مورا ع5 7990 ظ
 رعتللانبلاب ما يزنوأ ىدرط فصول جرار كو و نادشالا عب لبخرلا |

 فتم عمان سدسال اره اظرف فلا ف ظواملا لاق هل سانلا نم هرماعاهارب يا
 :زبح نال دارمريغوهو ةو ايورلانا ةوبنلا نم ز جابو رلا ثوم كئكو |
ِ 

 ا

 أعئار مساالا هلال نادم ا ل اكمل هعضو تاب مز سالى سلا
 اكو نزال نماء زج ناك ناو نذادنإ لاقتالو انومممميبنال ةنوص ١

 ايورلا نان ةالمصلا نمارح جاز زلات ناك ناو ايإ صمومس الاى اق ]زف نم ١
 ءالع لا قرم هرينعل عرق نكل حال صلا )م ابايناغ تضتنحا ناو |
 دتببار هب يرْتس تراك ع كاصايور قساف و ارف أك ياا ذ ارمّمغتلا |

 ىطرإوع لري ام كري دقو هلا حا مي اًوي نهرا زئالاوأ ميودلاو
 !بامد | نم فاك ىرازنلا ومها وه وتس تلوالا مسيوم "مب مون ذه نع بطوس اب روض اركمو ارورعو البا هيو هام
 تاجر ىغيفل !كاقزروبزم ا ظفلل امر ازبلا اضيا مع هاورو هيل
 2 ء دتدكصل صئاز مررت نمو جدلا لاجر ناربطلا
 ”وبل ادع يزعالف دحوتئملاىاذلا وبول ملا رج (نعلا تيه ذ

 ةرسل ىلا إسراف مسالا ازهل هنو ربعل اي اذ يزل ارمتصلا هب دارا |
 هزه 'را كك زيدان [نهركذ كي برمحا اماق اضاضر راض خرسلف
 را دعا ةرزفلاو وب ىلا مانصالا ةرابع نم زو وح ةمالا
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 اياهحرّساىبر انيرلاو ورتمهر ؤلا يو هاب امهحرتشا نيقززلاوذ

 يم ارْملا لاو اعي امسنك ان الان قنج لا ار علال خانم وج رلا يد نم
 | ناف هرمدكّيلع ةرسحوهوالات وملا رشع لدع ىلختب اينرلا نموسْنمامو
 َِط !امو كريو عالا فرخ تسلفزلدفنس ايدو زوز دانس يع

 0 هو لمس ثالث انت الث ولع هزئلليف يال ارحل يع

 16 يل ع 0 ناطللاود قب 2 ان كروب اسين# دان هكا
 | تاك الام لوانن عرج اظن يحمل تفايو يعن اساراو

 رثو هند هريخات' نه ناخنا١ 0 او املاوارباجن

 رهعر دصبو مرطب نسير فر اضكربأك |رظعب ريع سا 8
 ريم زب بوئغمل مثز ةوبرق ىل ا نعوف ككلؤد مز انني سلام اف

 لويجزجر هيف كن امو رحاو ريغ و ماحاوبا ةفعتجوهزلا لات
 طع 0 هي! رلإه در وأم هعو هتفيرط نمورويعنوبا هأررر قش ١

 ءايو)ن اكل ل صاللم صم ا هازعولف
 لطي اطر إب ىزللوض د يدوم اق اكن رلا ق نيهحرلاوذ
 بل عارخ  عيرصو اصدنصل نلاخو أيزتم هن) اعل ريد بح م.

 ىجعن اًسمهن نم نبحولا يعل نبا تاتو تغب اطلاراوح لع
 ان نرماوجو هلق ف مولانا هبأ اجا ا تنل اصور تان دصقفلا
 كاك يي ظعالا سول اك ذ هلو مرشتو هداشما يعول ازج

 ةفصواع لاحم وك عم تو قاقنلا ”ةلوصا نمهزصا كل د نآف
 ناغالزك ف ةرحار ةلاح لهاا سبل نمؤم اور زالذج نبرخا عمو
 فينش اتناوخحل ةارادم بجيب اد 8-2 الامال ةنمول ساي

 هنافرخالا رع]كلر ذ ذنئعن ]سالك هناي . نام دعي

اوتوازوه نسب مف اذن الهنا قرعنرر عت اسمو
 ب

 للسمك ب

 اوحارسبا هيلع ند انسان م دو ةرلتع ند ![ىيطصلا
 هوجو ىف شبل انا ىعيلوق ورم لم ال ةررشملا
 ملازمر صاقو ين نبام عس نعى .طوسنعلت انيولقورازفا
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 نيرمملا تادمال يريلع رس قكص ههانوسر صخني لاق باطن ١نبا نبا نعد هيلعربزت ال عارذ لاق ابزع ف مكب نذا تلاقارمس لافاليذ نم ةارم ارك وهيلع هسا وص دا لوسر ليس تلأق
6 

 هه

 ينل سم ) ا تش نا اهل يراد

 روم ازمد باطلا نب ب“ نب نع ةاربش نهدف تدزتسا ضيربخ
 عاار د هملس م إو) همطأف ةبطاذ او ثنو ب اطخرسكلاب بلدي ذ
 8 د بز نم دوصقم لا لوصحل كيو قاع دازب الك ناربشوهو ديلا لرذب يا

 وهأو لابجرا نم عومْلا حلا نم عار زلال مهو ىئارملا نيرردا لاق علا
 ضر ال١ سهام لو) نمو! فاسلا فصدو هو عونمم ا رع نعوا نيربعللا نم
 داو هريئغو ىلسرلا انضلاونع هاورو مروه يأن ع وه ثلا ار هاظلا

 ٠١ او 5

 وهز بتالابلماهيبذمي راملاو اهلك ةيزر هن لوتس [زلا
 روملاح بس نبالؤافُس هضمناف لكلا الا ظدادلك فاظخلا هلوا ١

 ضر)ئ زاعطلا قارحا نعو نرؤتق نع ىبو هربعو قاريطلارتعمماشو
 يناكلالاس اللا ضعي نا رك حج ئزوزعلا نم دلومب بايزلاوورعلا ||

 ' ىئاشنلا لاق هياب ذ هتنيج يلع ناكو دلو لولا 'مازه لانغف بارزلا ىلخرم
 < نب ظغاحلا لاق ورب ا ازه هل قاسم بازكى دزالا ٌنعو هورن خ نعو مكر حشنليال ىح عبو ثيردلر كس هربعو ريحا نع نازيملا فاق لا إسم نب زرع اهنا ردو باظك١ نير نب مع بلك وب سادال هرنس يطل فرج نبإ لافو تاث يلعب ف لاجر_يضيهلا ل اقوم باع خ ةرزسهؤرا زبلأ ةلصاحل ا ةمييهلا نموطبنتس إف يدنع باوجالو يتلاس
 لاق و وسعسم نب نعو سابع نب نع بلح قيعسازصرم نت رح
 :افث هلاجر ايوضعنو دنباس اب طّسوال اوريرللا ف ناريطلا هاورى قبض ا
 نما محرا نمبر تاآقث لاو وطإنمل ينيخاع الا امنا 3 يلاوامون نومنر١ بايذلار عاهظعلو ةدابر ىلعب يف! ةيباور و ملك
 الئل ىزعو نيباتكلال ها هيلع عمجاو رد ردنا انس طبل
 عئصلاور) عاحاو باور هظالاهن اوملحلا لاقو ني راء ظمم مهر نا# قاوعارا لغتي بو دك ناك ي زلاوهذا ل مع اهساونولا د هاش هب الا ارسل افشباز مم زرجور برج نبا هر اًمؤاو نو د رير) موعناتو بعدل ا' نم
 لطاب ىاهسا هناب ل وملاو باق باوصلاو علا نباور ضظالا كو اضيبلال
 هاه منا ليع همنا يوكل كوب و ىرضصملا داق اجو نير و فيش نم
 ريصلاب تا دارم لا نأ ع لو رولا ف در صير حلا ف كربصلاب هطصت

 و قبو وره نيو هرسسصولا ل]و و ودعسم نبا نع وال ال بانك ىت اخ ١ حبب زدآ نبا روم اع, ساو عطصلل رت نمو هرشن عذ اخ
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 ةيننرايزو هابل تاعاس إو سلخ ماو مدع لوب تافام كلر
 لاق كح قرع ب اوشن امك هب راون لطبيب فم. لغم لاب نون اول
 هدنركازل اك الو رحت ايوضمت و انفتح هروم نصب نا ناسسالا نوم 7
 نبال رك ف حير در هبرصر جنم هديب برصتوهو هئاسإو او هبلغت
 را ان اعز يح نب تاو باهي اركزلا كلذ
 عراسملارز 1 ناضل رن اكرالاو ناسلاله ىتساودافدسنمز_هلرتؤلا

 ةئرلا بالاك ؤو لامعدالاو لاحجبرسفملار كيل بعتلا نربلار كو كولا
 قررلا ا نإركرلا تا رت نمو هبسحر كذ ىحل كلو نسقبلاو

 نعرحهل ضرعلال نيت وصلارب احا ض عب لاق ازلو للفن ر نك ضار عالاو
 باخ 0 هقزر قلما مسقو بلع يا

 ١ ©« رربجج درع 5 راصتنار 0
 يالا اتكن نولكوملا ء 0 3 اركزلا
 دارلا لو تجف ن يبس ءامدل همم يزلا رلاىيعربزرب

 عايل عيلصو اظنو ةيالاوسا تاعونصم قركقنلاو ريدا <

 نء« اجو قدا سدا عمجاذاف هَميقب لب ىذ الخرم الاو مه يب ثيرخاوه

 هوقو نمو قيل ورنا اشدمأ نوجا وظنحو دو وزنك برر ظمح ا
 ي ربعك ناق هسا ل وميت هانزنك و هانيصخإالا اما نكرب اماسس |

 لك ونا ينش راو هب كبر جاناو كرسع دحام لام
 روش يلف بنسب اذ مصرا ياو همل نانشالا لزتطا اذ اف. ى يعن لاف يور طب ىلدئاد ققمريباو قمياونأ وما جبه از
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 معريرمل و جيمز تراها كدعس ا ين ساسي اتحمل بمد ازبا
 م فتهص ةدانساقارعد اظناحلا دك اهو يدا اصر نزل اق
 داي دعتسي و هس وتس واكب هد ١ قه ىاهلعأ ربوع ىلع خا ئس تلازلا

 أ و دويحاوا هيويث »مش هلام نلاو ىماّملا ناق هرنع ىلع ملعاذ
 أ يا هر نا هلوتب هريخ ىلع هم لس هج نين فدنلا نيو

 اضرب ادحا ديح ار يعول ها قيساك هسيشد ف ةن ادم ظ ك1
 ككذ ةرطوم و هته بيك هن ةزكأ و يجني يحس و
 3 و كيان لام يأ'ىمد ناد «بيغلا شما يلع بنكي ايا

 ديسلا جمس مدا ناريح نيرما مضر اهيال دانرلع انكجيصعملاب يم الا

 ىلصأم هيروين ور اولاإلاو لئلاو وتجسد هب ممعُد نالت تشدلاب

 3 مسشلا دنولاب هرتعداابد ه باك نل عيب ىأ بعد نإ 0 يع ا ابو ١ 2 ١
 دبصتب وىمان اه اهي هو يهز عضل ئ 0

 يكنس ساو باظح ئرح قحو مين : اسكان اوزتم١ م ىافين نما ورح ئعم ت وص
 اينصيامت واهر وضخ ل احالا لاحم ئابو عيسلا اذه يعبر دك مس

 ماتم ط ارش ١ ميق هت نال هبال تاهت و ولح ى ااه ان ضن اقنيلا نق ئلم
 يهمه نر ع اخ ون يشن ياي ةيبلص .نمزوهو سلهلا»فىربطلاو
 هه امهيُمو ىحوملا مصدر بلاب رملاو قيلجفلا قو هيف بلا خان وعجل
 سمج جس دب جس < امن ولكي ىهس بع ارث لاك فووعم
 ”مهيج نم مدفالو فس[ حزبإالارحالاب أ :دح اجيب ياريخحلا ل عم نى عس يوم
 مرسيكي د هول ةماعلا نجل زادي جاي زل جا ننعم اعنا
 انالخروريها هيلعيف نافنصرد ادريمكسلا» ىبلا ناد ازافاص و اففارعمشلا أد
 ظ نقيب هيفعذ ع اميرات ونسما اذاو كرولا عيب ىن زوال هبسنلاناديحال

 0 .هايرلار وما 0-9 معا يوموملا لاق هيسن فواقروي قروا

 ا ههايش الاناث اب انا نامزالاو ئاضرالا قلص الع

 تل "رع يعم يع مسح اسما ةياعبر أبمذ طوس ئد) هيب ىبرلا
 نيني ىلعير مج اولا هيرب ىلع ىف هيبرالو نضارعا١ اهنا د ره اوج ند
 هلت ااه او تريح نمهب بنل ١ يسال ه نيو رهاوجلا دوجولاّى اهيئرعبمل
 معَ املا امم يواستمسلا طزنكئنرل قىئم: :كلئخ انئءامص تريح نمو

 'مطنح ئيانم ىرتلسا نكيمرع ىو لب انعم نينا نلاةدؤبزرلا ثن اك
 دما نوكيت بهل ةروهصواازمس طلح نب نب, م ,بحلا ةريبكو اديب
 فن يب ماكاو فرشلا يداسءنال لظ ككذ ذد نمايبشأ# ئعس مج اررل ١ اهلا

 .ميشسشاننشب سيول ميقلاب لغد يضاف خسصمم ىسيلو ضارعالا ورهاوج ا

 ضارع.! ايراكو نول ول مملح ونصب الا مكم ىلع اهم ئثن جريل هناق ريف حسو |

 || همقو ست اع ئع تفد فش زويلانةونأك ف وبلا كلذ سرفر كارلا

 دموع يس تيوس ا ل م

 مسد هةجحراردج حي تح دس سس راإ - تس ج يا 0و ا ح2 ل محا

 و تهييس جت تدع

 م تح ا مع اير وم ومس نس 3 د هوي 22 بت ع يجيعل عحامج دعا دحعش وك محل

 عجوصواب

 ع عيبتج

 9 2 بوس سس



 نا مه هالاعتا اورلا نم نيب ةيوستلاو

 6 نان نا "و 3 1 بك هلي ركت

 يمني
 يهبل يلام دامت خالو ايكيا ١ ندع: :ىطتحتاو د هردملا
 .ملعيلا ئامل كراك !اهأنعم اس تس اه نمت, يطارد عاكوم دو لك ١ اهزس
 0 وم: لكب يؤتي الف ةينشلل "ىلا يدلل يئاشلا كاف

 .ج لا لملا ؤمجو قتلا فككام هتمادو دعت ريصطلا١ ا
 رهزرتج ا هادم '. ليكلا قابلا ق و كولا ركنا !ى لعلاج سحو ب لسحر ْ
 داس ١ 6 هجرتكريلو هر دخلا ديعيت فانعابرلاو ظ

 يق شاطر ابريل و:مططملاب علفخل او عب جايير يا تعذ نأ اب بقي نلا
 ناب واستسم اه. وك داح ىاكم النكن جدأ مكأوز نمل دريل و ممتسلاب ْ

 1 تايد درج او با" جب >> اوتسر تعلق 1
 ؟ُده.تئلتحا اذان حاضيالا ا ىركأت ومد ابهامميس وسيجو سلما ئ ا
 هوك ذ نم عباصكا قيوم وامو باوصلاوعنو سم ظنث !نه ىاتسمالا ' 1
 بحملا | ثوح ىدا)ةئانسصال !دةيغتل هاما 1 يل ات نم هلى قسانجال ا ا

 هن ىرحب يل ١ ىننجلا ناب دار حسو هيلع هسا لص يطصملا نال 1

 مه ظ انذالا نجم نولعتسيبر وهم 1 نكت ىجيطلا) هركذ هماثصا روم نزلا 1
 امير ب نبع حم اوعيبم لهما آو ضحب ناهم علا هيد امتملا ١

 تاج طيافكرورل هوعول لميا يلعب ىشي ناوين ماغج سم الون | نع ره :



 بنس يو ع موو

 هاهم طبشتسرن !ىلا دهيم أ ب قس وتنإ اهم ىحاو لكل ململاومد ام ىلع
 اراعشا عمال ا اموملعي ادا ني ىئسل اردو هنائ انما وجا نمركبرماءلتك
 بسال مطلاو نكنل | هيو معلن ام ام وعطموأ ارتد ن وكيامد ابرثاثاب
 هسفنل اموعطم دصتي اموري و بحل موعطملا نيركدو محلا تامَقاَو

 م هجوا نم للىلع لماعتم مسقركد رمح ىاوس لكن انا )مل هرمكدو

 .عيبش ململأ ئملداشي اكو ملحن سيلامو يعكس _,مكابرلارلعق
 أنويلآدخن [ينلاب وصقل ! امنءال ئل والا نئيهمضل اي. ج صو نسب انك نأ ةبصد ين نب

 بيب هلوتب هكا هر رمل ئ لث اّيل 1ل والان طر شخ طوىدسا دوممت ارباس
 لولحلا و ةةاواسكا ىالجج ر متملائ اين ىكنيريعا هيلث اهنأ نال اوسيداوس
 | عب اًمئلاو لولحلا قاكل١ى و ىيب ادب هلومد سسلجملا» نصب اًممداو
 / بش اقيابكا ميج ايم ىلعاج هبالاد١تلاطيلا نع تكسو لذ اتلاإل
 انأف موهملاب ملعب كول. نم ه:نك و أم مولعي هرما نالوا هنبايبل ةجاحالف

 هنو تئلتما نا هلئمد اب ىلا ملع ىف هدر. اكملا لولخار اًسعا يمس
 هاببش ككادكس يل امين هر ابععا مدع ىلع ل ببسجلا دانكأ نال سانجالا
 هنبوكوهد واهي دمنلا نزح ىذا يكل مئلا ذل اداب ولأ عمم اما يلارغلا كاك
 كمل اني الك نالر خال إب نيب ىقلملا سجا حني ن اجاماوهاعويصتل مليسو
 بسرد اله ككذ نال هلكم قدر ب هدر د جيب و لسؤيلا دوضعي قف ننحالا
 ١ | م ضم ناث هيد ىسفتملا فوُسنتت ال ام علما ئحم الف امه وأس تيل لقامي وي
 1 اياو يقمع لار طم الق ىدرلا نب هلك صرت مبجاصم د وجا اهدا
 1 ه ناسحالل دصات م اسم الا ملعشي الو عود ةيسند يدر ب هدرد حبب
 ا ٠ لس ؤنصح باضا هال ٍَظ وهيدرجا الو اديو رحال خصو اعداو نيحو نجا هل

 ٍْ .يئئتسبل تقل يطالا ١ نكو ملص واحلا نضرعب ئاهرجرح اوةنماسمل
 أه بيني انف لماعتملا باب يم ده مرج نع ف سقس الذ اهم, ي دانتيل ن١
 مد. لكومل ماهطلا قلنح اه.مل كد يد را يزاالكالا اهوعٌر جون وى ىبالأب
 جات اهلا هع عم سلا دب نع حرم ةدلب هدم ريطالا ىلا ةجاحلاو
 ا | ضرضا رخالا هسم نسيال اوربا دارو نعمرهد رع حجاب ريحت

 ظ اماو طرب ال بحل او دو ةدويطل ى تواعتن ا ىنعالاوب جمس ال سيقنلا
 0 | بص اير ورصلا نب رهنطالا تناك اك نكك هصشي دع ئيبإذ رب ديج
 1 طنغس امعئتل ئ محل اك د5 يب اند !ليصا ك درلا ىوأسب جاو

 ١ .رتع ى عرشسلا رح ه نويم م امد اوهد اهم وجنت نيرع عرش
 لك نم يوما هداخ هب يحس ممم نم نع انض ارع ١ سصب اند فشلت ايت وابرلا
 ىميصنغلا ئ يف كلا بعد نم ناىجر ععتيوب و تاي الخلا ىركذام
 يلو اباوىلاو بالا تن اكل ريصحلا للحد مل ا تالبكملا ن ود رهطالاب



 تاوالاب صصلح دا ميذ بهانملا منا لأ ام بعد ذب تايد قا الفل دعما
 ةنسوباب انكسن اكو ديك ركع محبيطب نأ ن الا ىاعإز عن لكنك
 ايل رو رضومد ام لغد يل وا موعطملا ندب دنغل ١ عزشماا يازخ مومطكابة
 ةنامن هطلاو وي اني هيا اميس ..تماصحلا نيد دابع نع هد مره“

 ْ دبل ةريج ازيا «وك لح رجم تانل طهر را وسحدلا
 ش - ىل 7-2 ره هركحل لاحرلل يلا صيصخت ناانلق

 لاهتسإ وجلابين) د ال[ يلا نا ملمع دحوي ونايبإلا نم لعتيلإ ىسح نا
 بيز نع ك0 ثانالا انسه نيهتوكتاقودللا ْ
 فيجضومدو مُر نب تباك.نب مسن نب هتباك مهقموبلا كاق ف أنبا

 مياهاوز ني كراخلا هاوراو متسعل نيصئانمزو عفسالا نب كلك 5 نعود
 نش !عيو و يهاب كل! لاق يدوم نبأ كب دح نب يسل ايطناو بخ نب ع كيدح نم
 رباجو يلا يبو نيمححلا ثيدد ريع ني اصحوا هيدي نجفارإلا و سه مزعو

 نبع ا عيل ل هاه و شيول ىنم ىملارما ىلع ورم نب وهناك وداد

 سببا نييزت اهنالتقد ىهيلحلا وأ يمل ىريمتت طن 14د عيا ملك ب حدا

 قاس كاسم ا رهياسي ةلمشل | وروهب ولك «نيِسك قرط انها نيعا اس: ىلحلا
 ىلخ الح دوج ميا نب هالطأب كدت لب لارا ااا لعن
 مهسالسورانلا لما دويدار املا لمبا:لح نب حلاو اًملطم لاجرالا اهي.

 اين ىلا نم نمله فع ضلي د ميلا نب لأي ناكل انجل لو اءالاو همم

 ١ اةياح يفد مصرا هسا اوسو موييظل !يوتبو سن وفلاح نمو د ىلا
 يسزغممل دييدلا نيج اره د نط لف از ىعلأو سب بطل
 ف ىم رب ايصاصو تاجاحلا ملط (صئاوأيفرش افئالطالا

 اينسانم يروا دريم ا نم مم اننا هحرشملا هي و دالا نم عصتشأ و ىيوتنلا

 يلدا م داخل نوكسو ميملاو ياناس ىيريشرااوباهقسجو بلخلا
 مرقد المد اومج م راو ةرويتة بو ناد ىلا جيسي نتيجلا
 هب ناوي دو نارّلاو بدال مولعو لكم اءب هيلي ايدو دى راظنلا

 هدإو صب نكل ىطي ولا انمي هلع هامدو قلبا نع ييروجو نويممورعس
 رد 9 يدعم اللا تسمن تو مهرج ١

 0 و ومب ة صخر يب أش ةىبس ىحاتإر
 اور هبتع ينلأ كي حلا اي درثاو نفع اير ه تهد: ىتمنمو نيح يود نبا

 نييتويلا اندم سلع مل باس هلق نانتحمشي هبنوو ننتقل عل عتمه مون

 لاعا نمد ةنومعس اع هجوم هج صير وص هل ادهار وب انزي عظمي

 تح ولا كيد 2 يب ىناب بجر نب.اجأ دعانا و عفا دكو

 ٠ تام بيكن او ذرلا ىو ضان موعم هيلع هإيزلا اني خنآو



 م

 7س ب قح موس هع واج ارو ثعمملا سبت يق ىار سم اعلإ] نب ديعس :

 فد نمداو بلطما دبع ةرعيسح نيا كاس محا ىلعاصقم بطب ليغ

 نعلم هلق ونا مالا تيتسبش هراع هاوب اب ادلب مث و حلاق رممحتس روما
 مرو ليملا مدي يب يسع يالي قفا ؛الازك بيعت بعشمأب
 هك باو يبو رج همم دع يووم > يتيح ناك

 جنب كانت رهط ىو هطلطل نط هالي ةيجب داق ل يبطي هليجشلا 7
 اهلا نع تاقيطلا فم عيس نب اهب يضل ابرج نم د ولذا العباد
 لسيف وو تيبس نب مهد يصبلا ىكسل ميجا نوكسو ميول نيعنأ يس
 ناب حصي لوما عيب /ملرملا ئدسلا ل يب داضت لسه د ايساسفلا
 احلا لاك و مهطعب شعر احد تع خدي هداك "1 وهاناو مهو وهو كاع
 - 0 13- .ةرظن مكيبحو
 .كلكا نل اذ ظاك هب « تلمح وحايئالر أنعم واخ هالله ,ىج اهح از

 ماشا رىصن روما نب ياملم تءانعا يبا ئم ايداةنسف روما
 تق ذو هاون ايليف كين طيطصلا ايلا بكا نك ايدك اهم حر رك ىل وب لوا
 .تياطهأ نات كالصلاورمكأ ! ملم لوا مط او مرضها و قربشمملا
 اد هئمرال اله ا؛ىرتمجا يئدار ملائم باجامىلا ةر أظيسارؤمااى يد:
 0 كنيس نينا هنضعإل ماكسا هب تياعنج ود ليدل هر مب

 بور هترجاهعو لع هرل وم مسا دوسر ده 'جقب امدأبتهكت قمصصد
 ىك أحلا عصر نب كى مادا ىبأ نع ةاهيخناوو ىبىعس قا "فقام
 4 هجاب 98
 ينال كاني فايس اماه هه امنا يدع قاوم "ند. 01
 الر اهي علا ىلع زي الو ت انيبكشاو در نوب انفلعسملا ع 0

 هوعزن مشكل نالوة نل و ةرظد وو طحملع هتيم بس أد ىلاوتن منع توما

 هنادي قطنب ءلَح بلف ىف هددا مط وصيت هبل خيرختد أي اسال ئ دهزلا ىلإ
 ىف ابولع كنا دوجوملا لاوحاب لسنا ميكخأو ادوزرول 2121001 فرحا
 م رومالا ماوحا ىلع و تان ودحملا ىلع قلطسو هير شيلا ةئاطلار رمت لع
 «اطئاباهشش او نكد ريعو تاويهلسلا نم سنعمل همم ىلعو تافالانناّسالسو
 ةرظن وو لعصلك له هسفد بسا سن ءاجر مل ندد نوي ثيح
 .اهح حا دب ىو ئيلح د ىوبص دبحو كن ح اهل ١بايسارك اهدا دام
 هددا ىرقد د خيجارشس هشديسحا كلا ئلظت الذ ل للك كح ناني محمد
 في 01 هج تاتو نذل هج. لإ ,ىف د د ابسالا بيس ةناراتو 1 21

 ياضئلاورك وبا لال ىب د يذمزتمل اريك و مرشمالب تب در مير يحاهطاو
 هسكلاو قسلااضيا ع اواوووؤوحسم نب نع بامىشش او مر اكخا
 ىومحضو

 ءدلو هلق ل يق :ىيمنل اهب موتي الا داعو ءلصا انسب ك١ سانا

 جدوع ويحس ب يسوون ع 7

 هانا ييسر يسجد ا جب ياس سو اس سمو راما ا 060

 د هيو طوس لاي 06277 ديره +76 :ةلاولا»و> 1 - يع دع فتم دد» دع دس: :هيستوةمح حت ناهس هدا محلا

 وج ل رايي ل يعج مع



 هىمجاوشساو |

 .ىيكدإلمج متاعنيل تلاد نيلكيملا واهبيان ى هلوبسرللو هشيادلو

 فاول صني هد فاسو ارك انسب نم.ن لاس ار كحل

 داتسنملا ةبباشم نمؤملا ىمالخا مشل اد دفا لات لكجل يانرع
 يف هتارسا نزلا ظفاهلا لاق مس ميل ههاراصوفل الوم تانبوبب نع نيس
 نآبح نب هركذ و يحض نب و دج هطعطفا ذي ىس نب بو هنم اي ةمزتل حرش

 كاقوامرح؛ دل كات ظمحلا يدر كاتو تاتشلا
 هدجو السنا بلأت + يو ميتوغيهلا

 كي تلاه هحاوتءاكجا ااونرهلاةرنىذ جر ملا نب لأ نسار
 1 دج رت عصرعلة ب ارجو وي دل ةنايص مب وس رلارومالاى: ف. حسا نع
 نيزيل أ ماؤم ككذنب و لط ابي قبح عزب نمار حج جما 20 1
 ءادقن نم نأ هنردل لاكالم له ان عربا قاهتسس أ نب ىلا ميصخ نا عوعب

 عنوال نم ادهن نوكي نيكذاعم ى, يع لات لط اشازعح انيحئ عمدانا كسب
 2+ ام نه اهم م. < لوي ”ىنما نع دع اعز دنع نار كل ىبصضملاع جرم هل

 نعيش انثلأ نمعب ىو سانلا ىلإ بدلا ساب نابإلا مو هيأ لن 9
 ىلا بيحائكت + تلك _واطيسسب قمهج و نكن ةاىوملا ب قدمو جرح نبا
 270ه سونام ىلا اب قملطسم ! اق لجدجيب نيود ١ نم تدلعتا
 2 تيبس اصف ىتاثمأ هب لسحاصيبان١ ييسر اموظنما هل ليت لهش
 تلبس 2 ة دعوت د اييوطت ب ولطما ئداتلا باساب كدا

 0 ثملاو دابعال اونعب : مييميتلا قيما وس اروهوي داود ولاو

 هي ب هو ولا كاك: ومسح مع ىب أيا. مهصعب

 سوارا ذبح حسم نا فوصع يامال لوص ااهييم ئد اود ول وكب
 هلو رعب بح هه عن زج 7 >: كبي. -. يفعل! مهيابا نع تبل 4 تيبلا ئيدحئيوهو

 ربك هتيم مي بمتللا م [نذإ عل اهني مدبب نيالا دمج لم !ءنخ أر
 انذله قحلا كرت يع ىهيمامتو كذوكوناسحالاو هي مهاد مهطالتاو
 بي اوصروع هل فيصملاف نحت يعم هس وهو هريعو ئه دل! ماس
 ةوكتيال مير اتصل ةمالع نييراضا نعمب لااا 32 وكي نال ممللأ
 داصلا يراد و محيف اكيالو قلخلاك ذاخّمعووابر ملع بدعرالو باصما

 0.0 نيس يجبع ريح قي جس ف ديرتبسح ني رانا مهقليحا تواحت ىلع
 يلع نع مشعح كب دح نم بح فيهص ومد و ىئسعل ا ين ميلا ديسع

 رجش قنيبلا عا اقوم ةرنوخ نإ نعي ب يسلا نب ىع تاع. ىبج نب بورن نبا
 0< ديما يب عسي امىرعد كنيعايمب لح نبوة صم

 , تيا اسس لا )نيك ( 11 ناو ئرتحا# ل اجعل
 ٠ هسضسميأو ةياآو « هبي ا ها يس 83 | هي ١- يحض >اًمسنالا

 و 2332222223222



 || داك كاهدر مى هوس أو سانماىلا دد وهلا ث ناد حك لمعلا شان

 الهولي كانيتسلا تٌداص ورا 55 قدز !» توضتنلا اكحالاث نمل ورحاد و. رس

 51 ماو بضغ تل اان يجاص يرانا الدان ااا ىليل نيا هكدا د
 ىضئلالمهأو كالمالا اوانكال أ 3 20111 ةنيصم اخي امور اسلاك

 : ٠ ىيقضاو كاكالاو

 5 كاثمالا اءانكأملاب ىيلسخ ءاس طك < "5 دوم هواهم 5

 لانة ديانارع كرزون افلا ا دكّدوب ىدارالا حدوث وذات
 سار كب نكح هلنيقخ نارّمنائ هلدعاو الأ جصص ثيردح ساي كسملا
 مكو نام ولاريد ١ يلخ نع اليبجار يمه ريمدر وقداو دامس هبدوه نب مالتملا
 لابراغمصد اى يب دلا هدر وأ تيبلالمدانيع ميبانعياخ نب دحان هند ا يمه

 م طض رالاؤ فارطقاو روز الظن اي اضن ىلع نع ها هاور و ه دج نح مسأ نع ببإ اع هل

 ظ ئيباطلا < انؤكاهناد
 رابخاا هنهو د دّرملأ عم اول اذ ىس ائهأىلا دد ىلا هدنأب نامالارعب نملعلا نِساَد

 (هيرمحد اربح ل ارعكم اى |.ىلحال كن وهو ىص اننللأ أك ََد لا تامإلاب ناتالا

 كد ند نبرنال نكك ب اشلا هدو كل ١' لح نذ سانلا بت اننا ى نا قاد

 ملهجداو او هلم د دولا يل اطخال ,لعدابملأ ئه بوجول هدد راهن لهاهلاود

 !ِ تاحلاصلا اول واوا ىند“ ناول لاك هدوب م لق ئه دو ههعلا وي ذولا هذ

 ١ ملزم نابنطأ ةجرد ملاين خه دول ارهادادع نورا لعججم

 ا يلع#لاق ادملاو ملا ىف ىيد ةدحرد» الخلا ىف هل كدا6 نم دروع ةينم انيذ
 ناقل نم نول عالمه اذ لاخرلا< ةاداسهورك ادا مهوجو مسا مرت

 نامل نععب داك ويس يف سيلا, ْمِم زيلع ؤعج قمداجوا 0

 ٌْ "5 0 هلل ئءاوهام لانو يجب مت هاذا ديل ملك طّصس
 ظ -سخويصي نود انخبلا لب د وب حلا مووتل ىلع بولقلا نطسم 0

 دوو بسكيو اح ساحرش عد و اياد + هبي دهيبويرم ةيدوفج ماب +

 بوووسوه دوعن نذلو ملص نمو © ىرسلاوادعالا ابكت بيتل ا

 ممل دسسللا | تم“ د مميلحركم نب هيلع لاو ىلإ روييطو بنا

 0000ج رهو مايو لن "نا 0
 كة ممدأ ثمر ناح هناكذ هرب ارس . ئامويلا قلاو هركب
 فىكئابسع لاعب وبن كلا نانلتا هيشب دل ار ومالا دوي 00 6

 تاعلاو م لخخ اب ما 7ةيحاانامأ و مارا لن اسس دير للا اص نربا
 لزجاو هاطع [ئمليسملاب بأسل نب ىلط) ميطغلإب كادي لاق ىف والا. لب
 ىجا مور انزل ا محب قيل ىطتسما كن ' مل يب واش ةب اذ نياق
 السار اءاجر شل حار ىعاططمخا ل اقاكوممذ كمل اذاو قلع ال الوح
 هالدا وهنا لب لمحت نأ بيهعلا سيل بلطلا امد نسال 0



 وجو روش ل ١تيعس هتطفاشحاف يو تعيق هرفي طسأى

 ئتن» كر ىلا نب لضتفا م و حر نم نا تمكر و ياش ١ قضت هلبوا

 مدي باتشحا عدوان يب وبي نس اج يم عدو يخلع .تشسنإ
 هلير وح | لك قش ايلكق د هلنتيئحو لم اعلا اغصر كيو دحإب رثلا ناونا ن.سمدأم

 رين ابو اطل دك شسلا:ةيباظس نم صالحالا ه | ةىلهطتق .اهجاج دي مساعو
 «يقرلناهتنز كاع مدل سس يساناءادمل لنفي 2 جىحطت نامتبالا نيد

 ماك يلا ضتنا مرو ياس نال درب اهيل اى لكغ ول ان نانا 3ءايرعت هل

 جود تطلع ىيطن سلا مك صو مةياسا يأ انسب |
 اربوايضيون نس 'ثل ١ ىلا ف ورمل تام ةديردو تلو الملا مس حلت
 بباركبمر وا نايبنطع و )هلم اه ل ىد كانالا قيساكوسلا عرابحم

 رج هددأ ه ١ ,ىس م ورعد لرِح ىياك ا ى ١ 00

 55 دارس ارا ب ىمال هد اج ليد نس سين وأ ٠-٠ سيم 3

 هزك د ورثحالا ئديحولا لمدا مسا صنم مهي عشنمدو دخل 0

 فرعلاو :/ئش دو نورملا
 كيداراو قه لسنا نم ئب و هسا نئنأمد ب . 00و اهيسبا مع 4
 تعمجاماكي ىحا اذه ى تلا دن انهنيجفت ع تينا هجر
 نولسو هما يد ارش ادب اوزملا مملح يب ااوذل ا. ةرجشسك ع وه ومد

 باتكؤ ايمكلملارا دو سرانّةصقك نلوجش ىلا م مسخ ةيعتملا ةاككما
 ناعم هيفدو يلسملا يدي نب لسع امس أ كن ىج نن به باقلإلا

 عي صرع اظ سنن نخ سلا نع فيبك نب سم وب نع يتلا نع
 يمسه اطقالسر ما ان وطتناك اس هجيزم قمرا هجر نأ ففنمملا

 ١ ىانا ىهداو يلدا ىلع ميدل كاد يعض دانس ا انوذ مصن ام

 مود رونا ل تمايلأ ف تاقرطم 4 ىهي ىل اد ميجتسوباو ريك احلا ءافر د
 تكتم ملا

 انهض يس التو يساينيمادولا ينزل ةزا ردا لمعلا نمار 1

 لاس وب درتجهب ند دك ذ ود وا لتعاورمم ب كلم ميناقحاو
 الاسد ميش ةاجانيواملتحركم مدقد ال د يلا ا 1

 1 :', هلم ا

 0 0000 ا

 . كفاريسم نم بدو دق ىءعب داعانقلننمىانلا .زرهاذ 0

 تس دوك لبا دما سب ل وكيل ا فل تعم قبب نكم يندر واكل كات
 2 اص عابطل 4 ْ اني دانا نو ضي ف ء كش يم ور نحلم | تدر ١ تيّيّقشا 1

 ىف فورعي لسد د ديبيالارهدوجو كونا ليصو ليش الابط
 هك 1 1 د لل مسمع حسا 0 ل يلا مس



|| 
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 يف اب ه احم ى ىأبع نب نعي د رمت

 مساجين انسح قبتو مهن معن مهي ايتام اينسلا ف فورملا باعت |
 منحلا لحد و ِهلرعْمَبم من انسح ىلع هتايس ت دإز ني ايوطمش

 لب مه النعرمال و ميلح تسد ءجزح قسمي انا فئصم ا عصرها

 داهطقممب يٍوريائاو رثكس مكصو مصتن|م منعت
 0 هدر وأ حاصلا نب روعي مس

 ١ ْش 8 ةهأومهص ْ 1

 كأق نيل ظمح جم ىب ان | ىلا دونا نان تاعيالا دعب, ؛ئكعلا شان
 اجطتيو ئكأ ام مهدار نم سانلا مان اذي”ئلنب ! نم ىلمم ىلازشدا
 ارحاو تل اسداداو ايناخ نب اخ جماطلا ناذ عنو عبو ممم اجو مهن آم ىع
 ريسصتن دش الو هشاقت الف مم ن اوانملع هان كش ان اهاضُْمُم ةجأح
 ب ويملأ بلطي قذاسملاك نكت الورد اعد أ بلطي ئب وفاكن كو 5 وادع
 ثروعنابا وب اكو مليسم اواطنحااذاى ميلع ملطأ ارملر نعدرصو ملعل لك و

 ادع الذ نوب و ايلع لككلم هاو ىيئتتسد مص أذ معمل مم الف مصتنلا نم

 مدالو ىنع رجب نطلب قحلار كد اذ لموج نع ممر ريد اب ىلع ناالا
 قضانلااناو نالن نب نالئاناو يعاوطرشدرد رج مميت لفش الو معن اعذ

 ناذ مولحلا ١ نع لجر ىبدتسي امو هسفن قري نم واحس انلا نبش
 كلا مثن نم و لد مل شعب ىشتسسا نمو ىض ميارب ىلا نس نأت ةروشسم

 زحام دقميالو يارابرعم لضي المكرب جانئمو يجر باب هرولمملامت

 رتسشا لهدا ناو ةرمحالا(و فورعدا لمد !اروه بيلا ىف ف ورمملا لدداناو
 م ماكحاو ةرحالا:معيرؤب ابني دل نان ةوج لا ئ لكما لمت! رمح يس ىلاو

 سانا فرسع نب لاق «يبنت قبس ا اهماوحا ىلع ةَبرخس ةٌرحالا
 نيعم امرمال عرتملا نهابن نلأ ى ملعاؤب اقامر ىذ ىلع منوم رعب هل ارحا

 نم ىلع ةرثحالا ئريمدو هب اوّملمح امر لم ىلع 4لتر وماوا رؤعوألهم 
 امولاف كللح اب يعن نم وانصح اكل ةرثح الا ىف ناف انصح اربع ا دلا مف
 اًواِسرلا ئوازىدساامر رمي ةرحالا قهكد ند صن هحراوم ولو

 ره اظ ىئنوكي ايااماو هسنن ى اوه اس دلا نم جلد نعنع االك كح اوك

 هاو هرمح اظ ى هىنع. ماذا لاح ىائد ماعم ىاىف ىلايبالُم ريع وا الم
 نئللا عر والحر نفد البحر نا كمل ارك 5 هسفن ئكاحرمتعملا
 يسئ ىل ند !نود اي تيملأ هل لائف بازنلا ىلع ههضوو هادذح ئنع



 تمولاوة ايلا نهب َىردالُم لبيغال لاى ىو لسخملا ى مسبع
 عيدي نيلي لك منيو وبي سم دق لف م اا
 ييوعلاا ١ هرم فيجا ميما اراوحأ نب“ اد ناهد د لكعتا سار 0 ملوذ دي ابا نارا ملصا الا هنأ 7 00

 مزمالاو لاسرالاريع ميم ؛لخال نا تنصل ره اظالسر» بيسملا نب ديوس نؤ تب ىذ ريخ در مخ د ربص ن ناو ارسح سانال اول فو ا حدا لكل ذ سو هةرازللالا فيم ارجل السيد ال يجارجت
 ديدخاك ماطور ب دوبل |

 ديزوو لوهج لاق و نيك زغملا د احممل 0/0 لا و لوههحب ىم ذل !لاةرشحج ناو او لح نب درك مين لماع لكسم اسم
 ِ لم لم كعشسالاو مكس ضو ىس اي هبط مل ىكساهدا داق ب نبا ١

 فردي بو يب ىبإ هربع هرجا لاو ناع دحئب سد ب لغو هون مهران
 نإ هاللس نركوم مدح هدانسأن ْ
 ارو لع ودام قرشم اها سانلا دل هانا اىإلارعب لفعلا سار |
 لعاب جمر هيرع اس اع مرصد ههداب ناباالا دعب لئغملا |

 ةاراردا سرج دليم ميونالس ور سدني ةرارم هاروت نوكسللا

 نمو ة سسئم يلع بنزخي رخام ىلطسملا « معس نعل ماغتملاو م مدن وك و مع ري ا بن لمجال اونا هس بدأها هلوييس عب ئينلاب مطداخت او ميعنلا هاتفا امالا ْ ف
 :بن سو 3 ناو نب بابسانواصويدأ هب نسنراد تععمتتن ١ ريد : أ
 لاق اك نكرو ممم ككذ ١ اكؤحاورع ١ لنمو هنوعج تامحا هت دوم تايم |
 مدا ءالعدا سل اق ظ

 2 ثاودملا مم يش تر! دجال عزمحا ماوس معاد
 0 , بسم ارفلاب ىعرشملا حمدال ؛ وروح يودع يحأ نأ 7
 بتنأ يِلَم الم هن اك, مطخبا ناش الل ىثبلا ئسحاو 7
( 

4 

0 

 قا لد نان خيا ةزكت ؛ءاكسلا .ام لل كذ 1 د 3 ( بسايتت إذ ىعاوجا مامن نوصاو سانا اخت. . ( تاوطالاوطق نجلا و( ىمكرم.سانلا دوادس انما . ينال ولاا نم ا و « هذ نعا تسمل نيم لسا تمس رو
 ةنرحالا ف |لمدأ ايرولا ىف او ةرئح على نورد ا لها

 ا
 ليبى ياسلام دقن ةرثحالاو ف درحما هكيلفنا ةيديكامأد
 م ناي ىنابع نبزخد اين دلا اك اقفشس ايه مها كح ةرثحالأ ى نأ ايدج اح .ارحلا نهال هفحاج لذي نب ليم و ةرثحالاى يزوجاش دلا ف
 0 ف اه ناس ح قلن وهب ارحم اين دل ئ ملح | ممانتلا موب ندرحملا



 06 وطعيم
 4 اةجاهلا نام اطال تا ياشلل اوان رضلا
 ا ضايشسنالا لارظضي ىداالو لحال ئنانان مساس اوكياكا
 (4 للخلاو ءلاوحائ َلخلا ملع خدم -مللحادملاو ط اسبلا الل عسنيدرملو
 لاق ئلهاذإ نع نموع او كام دانيل اَوعمل الوتتف يبول اك دام هروبا

 لمع ايس طبط ناهؤح ناذ موضعا الإ ةوثن امحأ نس حل كرم و احلا
 ىسانلد . وحلا انهت لطف مانجو يغرتدإ كيوب اهياذل قرنان هرعت هيلا

 مييسحو أيحلا هينا. ناعال 'وععب ريف عقاب السم تيسملا نب ىيئعستم نع ا

 نم هلا زؤر امل شمت : عدو نلثحا د د وسال فنعالا كاقاذهل و ٌقلؤملا
 0 ”لاّقم ئظع لاقنع ةرث

 لمحات دش الحل! قائلا غاضقم“ هس لمي كثْحالا كملااماو ن1
 يك ىلا نم ىحأو ئلئحو كوت نم ةىحاو ”ةر «انيضالاو 35 ةدنأاُم

 ىهْرلا هدروأ تشم! نب قحك همثو نيشأ ىعزد حرباجلاب كم كابل لاك نا ضخا

 ىاسللا ئسنم لاةوافعصلا

 بسمع 5 يوان كنار كو انك يأ هد ارئهباوراو و يمك شار

 لبق يرانكلا7 ميادين مافوتكل انتوا عمر لد ىك حئسسم ى نظ هال

 ظ دل ماو هس هواش مرركلا باسم م 0

 نائصو لول ةننفك ميما لاقت نب تري مالسالا فخرنا نال مثلا مك
 ا ساهن لعتلت ليس رمج ارب او بعص خدتف و نوسحلا لش و ناوراهيملاو
 مالسااللا ةهئد نكارشك مول تار او ىقملاةّز راثاد عب انا ارابكؤم هب اهمسح

 !قانتالعتو ئلار انتلا ٌمعْمو ىلا ةراطان وك ددوجحلارمكدارملا نا لّمتكو
 حركي هداربخ قُم كاجرلا جوزهواملقد ءالسالا قدل جم برول ندا ىلع

 | كلذ ربك عاف ناك هال قركسملا م هاما قرملأ نب نأت نيرا قم

 هن ىسرازعل ند كمي دح لاف ناك او نامدلا هير نئفلا تكم لع و نمزلا

 | سنك ة بلت ىلا ةر اطاوه ورجح نكات عنو دقو بيط ئعرابتعا هال
 0 ف دل م هوج مهوح ند كت اك برعلا نب -- ندو سرهأ كلم نال س يأ

 نفسي مدوكلم قزم ئحركل اى ةوعلا ةياغاجا 5اكو هيب ىلل ميسسملاب
 ١ مظملاو ىرش ا اخدااخلا در نهلاو ةديعجلا بكلتا نيّرثسبل ارحب نئكملا
 | ؟ارملأو لب الاد لبحلا لقد[ نسانلار افتحو ىبكلا حن ه طب الينا و
 | هكسلاو ثرحلا“ ملاوا'نملع ثرك تارا تاي حجم داس وب

 ديب رمدأ وراح وك نإ هان ىصولعي ننوهد و هد اند عمجوببد دي ليتل أ قاوم
 تف نح لاع نب .اوددا تاما دارملاو فيئخل !دهو مو مطل ثوصلا

 بائذأ ل وتحارزمك نب با خي بلملا ظلغ ومنا ورب ن والاول يخيم

 : رىفدأع (. مهم د ءجوورقبلا

 ضنا عيب باهر دا ها تاكسي جتا دا شا
 نصايس



 كسل له !نم 7 بف ميكس اوس قل | لمد أب مي دال ليدأ نعد بدل  لمهأب
 رلاوا منْ اطلاو ادم اولا و ناقولا ىو نيسل اوس اهزا فاصتسل اركذد |
 للا ! اووءسؤملا قر بولا لها ند ننال مهلا لها

 قبأ نغاطولا للك اهعئعلا مديت اوم بااعنال نملا لمدا مهب داراوا اليبخلاو

 همع لاس 4 ىلا ىارحلا قا دابتعلاوانيدلاىا الانمي سأر زبد رقد

 نم ىءارلا لزم لاهعالا عيبج سوره كت داهينماب قلعس أ يامالسالا لياسلا
 هودر والا باس _طاالثو هل ىو ىناعب أككب مدعو هثلا هجابسحا كسلا
 ةراخغتسااهحتنن ةبائكلاب ةراشمس اهمع مسار اندعادب ناويملا ةايحزمالا اك

 ”جلابروملاب ةرثخالا ئ وام كا نفح يب دلا ىف مس اسأ نمو ميش م
 بنائاواة لصل أو مهو لع دئكعي و هب موي يولا ذ وو ن ايا ميسم انا

 تيبلامقب يزلاومد وهلا نا اك مالسالار اني مهيحارلا نيدلاراعشنل ةسّتملا
 ف هلواوقت ةرو دور ماكداو نموللائيب قراندارخ اظدارسأ ش١ لهن اود
 عضقر | أم انسسلا و هالغ | شا لك هدر ذ مم انس انضدا كم و لْنَيف هوسكرو

 ني درومرظ هب نا ثءرح ند ثءادابعلأ جاؤرا الع أ ومو د ايبحلا_ححم ار هوظ نب
 م. ئس هيغل لكإذ ىببل واني د : دال !هل اندال ن اكركد نم و ئلص ولأ

 ميشرحا تامورج نم هنييع انعم ناو يلا ه دهن نم الغاوبد تن ادابعلا
 دهيلاع ربات تسب ريميل اومار اًيحابئ وك اهصحو لبا لجن نوكتملا الا
 ىلا ةراشا ميم و مانسملاو ده او سارل أو هدو هب ميكسملاروب الي امركم رثد
 لدى وهو فيك ك امالا ميبج ىلع هّمونعدو هن اشنولعو دايملا هب يمص
 هونعو نود نم ناس انتو فاك مزلا نب لام هيبنت لاكاو ىصننلا
 كؤُمعلا كك ذ ىلع لد لهو لوضع و لففا ايري تاابرّصلا و تاد ابها الا
 بسليأن لونعطلا رعي دم نك ىسالا ماقملا لا لصوباماهسو ل وّيكاو
 ةرانلئصتت ة داسلا نآئالصاهء نبل كلذ لضفيلت الصنم هع ىلع

 اهتم ةيطأو امض ب تع بعد اورج يح ياي دس
 في ةنمزالا ندعي ى اهعوف ون ىزحاو عافتنالاموهد مجرب ةرنو اين
 تق ءابعلأ انا كص احلاو ا س اكتب و

 ةيانكلا ضزم_متعي اك ىينلتنحن ني دابنعاب هلونقئمو ملض اذ نوكت
 0 م0 « بج نب نأ نع بط ئيج رم لا وحالا ضعب ئ
 سن نوكيال ئحنمعب ىلإ ايزصعب 5ئاتكا اوواضواوّمص الن يا ويصلااوصار

 "يالا لازلخلا ى موعب ناطيشملا نأف ناس ايم كي واي امماو عش هج كس ظ
 يتلا مم تمرد او ضاعن لاق مسلحا عطس 5ث اص شب يسند فومصلا ئب
 نارنلا وه فومصلا مي ضاارئذاك ىصوضرم نآينب مهد اك لاكن لاك يشل ىل
 هلاعر دوبل لاذ ىسأ نع مح ضعب يلا مععب صااوا نبلا صر ناسي برات و
 ظ” 000 < نويحل نئسلازمر د نيون وتوم
 لكؤب مسال تي امهنس اوبر ادو بكأ اننا ل صاوس اينولص ا ومص او

 نئعمص
 هت



 هو اج بص ريح هيج

 1 ١ براي ريصبو ميديا يي رمزادأ ناطي شار رّسيال ئىحرتحا مص ئغص
 ا
ْ 

 ملك قنع نكي ناب فانعالاب اوذاحو مكاورا دضاعنل اهعبس محارب ١
 ِ ١انحووب هتباداحازا لعملاب لعفلاّس و نح لاب رخالا قلع تيس ىلع
 لب رطلا راع سيهذ ا !سنغن !قانعال ام ةريعالو [ضعب عمت ر زال ئعي هوانا
 اكو ٍضالا هركذ هب يلا ريصتملا قنع مجنسع يداك ئح ع اهلالو
 م ىلا يد يشيب لب هالك الاو هماثب كب دحلاومد | نفد ن | ىنفملا جيمص
 رلمهماك ف دملا ان نصلا لاح نبل خيب ناطيشلا يراال يا هديب ىسفن
 ١ لس نادي الكت ”راؤص دويس ينع ىئتدجعم لاو نب مه دو يس لاذو
 مب يلع هراصتْم اره اظح نعل فيصئازمر ىلدانع نلبي وطلارا نّمملا نع | ةةدزجانال هب تيمس ير كخترلا لاق طصلا نيعاضت ى لحد ئحرطصت

 1 هي ٠ 2 هاروزللأ ظمللاب
 فوردلل الوهم قورسلاالاو لجحرلا مسرمل قرش الجر ربررم نب ىسيع ا

 مسمر

0 
ْ 
 ب ا

| 

 مداور يو قح ملم هل ناب هنالوا هبحاصن دأب ناش لاّيتحال تقوس نم لرهيظ ظ
 . مأ هر قيل يب رمد اظداوعد نيونكل او حضعب لاق أيينيطنك مكب كلدوكر انكلإ ْ

 ممل مالسلاو ةاليملا ميلع همع يدر صين مانا ىاجتل | ينعم ميبلتظهاوا | اى ندا ملكا لميحرمل ىلا هينيعلا ةرهاشملاب لجدربع فاد تعاد
 |ىع هىلانا ين لاو لسررم ىبالو برم كيوم عيد ئيعسمب ال تت و مهددا

 م ىقامتن سنا قيم متر اعرالو مِن انحلاو هب بلا مي ورلا ب هل جمج لجو



 سس سس رم مم ممم

2 

 في بلقش ادار اعابت كانو يلا لس اهو القع هتيدر حشمرالف دوجوم ىشاويس

 بلت هارت اباد ئبملاتد ارل فوم او نسفنلا بح الهو ”هب راش شر راع

 هسه ئره ىلاعت ىىابلل هتبور مصياصخح ند فلوملأ 1110011011

 ئطتقرادلآ هاور كب نخحلا نه هسبش قلاودل حا ئنفارقل بوكو

 لج يح نا | نوه و ئل وللا لام ةروص عيسي ى مدد ١ و ىشانئخ هرشعو

 به دد ماميلا نب لايت ملمع ليس حا ,ظقملاوا لاكظا ف املا“ هباعر

 5-5 ن وظلال تاياورلا ضمب احد ىها وصلا بليحا نح ناب بخ جاذ

 هم هيلاع ىبلأ نم لاحوه و فرخ نب ةيايلا لاكش ةروص ئىرر تيار

 ”هينالاوتلا ةدراولا ميلكلل ناريلع او برعنا مالك وهو مالسفا وة لصلا

 تنص وااو س نست يلع يش لعملا ءيلثملانال ملمع الةلوعا

 ئم ول امي ينحط ضل هركرصو هع تنص وزيد يك وا نفصل اد وج وم

 كالت جور ى ناكر اكس انك زحا بانه يعج »نم ىن أن امس ,ن اكن او هجو

 فتلعد اذان لاقت وهذ اىعس ملك الم د قد كيور ظن اهريجون اذ طشبخ معضصلا

 منع ليلك وجي يد | صياتنلا تبلسم 5 انما نع مبر حمدا باب نب

 يقلل ايلي عه ١ هزم انس اني هييكش اذ لا نكل طن ب ميت ره ثنساكناو

 ظافلا درو كب دحلا ص اتا كاقع يفنا كنذ لحفر هالول وبُماضالا
 شار أَن اذ ىىبلأ ف ىبعج تمعن وو يل صم ام ململلا نيلص "خااهرس
 الكنسم لك شخ ارع فس 54 ىارلاوا 0 اوشا نه 5د ةراوص يصلو

 لد قلد ايدرلا ف للنت ككذ دمي دحي مل ملكش ويزب لكما
 لسداتماو هربملا ند ين :رطملا و نأكاد 0 ةبور مد تما

 هوزجو أ هلاؤ ئيع ناف اوس هريكيوع ىلا نشب هناه عندا زوص لوضاذ
 هه ةروص لاق ىاعملا# كد ىلطي كب دلل اوم ةتلطب ايكديزتنملا

 ةهزخللا ةصوصملا هسانافاوب هتروصو ١ك كاحلا ةروصو انك ضلاسدلا

 نع رمح للاكلات ارم نما يلا ”فد ايناايلالا نم هادحاسولث امنع
 2-2 نيافوييوزاطبا ميصملا لاحر هلاجر ى ىهيبسلا لام سابع نسا

 ُه يوصل فلصئارم

 بيالعتت امل بهززلا نب ب ا وجاج ليا لسو رككالكل تايب 5

 :اعاد يب يهنأ نابسسج اودوابيص اامنرال كلذ و سو دوئلا ف لاق ىحاب ني ددصدش
 كسشي ال: ملرعملا يووم نا يهل (كسلا به ل نموعدو روميج) ممل ى نشاوأ

 مد نال ]ضن - رك الهلا ريوييتم ناد هلع بديذ بجي حسم لك نم هرميع اماو

 : ناجح اه ازا متم طقسيإلف هلانلعشب ديشتمل | لسخلا نم دوصنما

 ه اضيوميدلا هلع هاورو ءدبياوقإإ
 ف: مقالا رويبما يلا مارحلا ريبسلا سه نيرا مابا ليلا عيهاربأ كيباو

-- 

 لامك

 هندارو ديم. نح اهبمش نس ميليالذ) يملا ىيباتلا 557 د ارت نا هييلكد



 نا ىعريهراحا ددهيلع ب مالسلاةباجالا ةحا كسا افا دبعأب كان

 + وسم ضرا ىدو عام عمج تاعي اني ناذاكأ نب نع اةيزتل ] ةَنيط منمحأ
 لصي ام! سرتللاو سرشب ام وهو ينرع عمج ايريسرعت هان ساراعالو ابل
 جدنا الأ هل) الو هدد نحارو هيدا نب اكس. هى نعلا اهابا 0 ا
 تاقيلاةوطح ايا مس ايا .: ١ىلعلا هسا الأ ةودالو لوحالو زيك! ةدداو

 تيوس ينسوا هيفا ياطلا هايف هلق يأ
 اهش.ا انه يميطلا لاق و يتب روم /هلاق ميم عدس ا ام نل تي ال ينل
 ْ ل دب و روصتمئاور يلم الا نيلومل اح ييحللا ضرر ن١ ين كنا نال
 | هج تيمس اما ئاق اهنح ةيلاجريحاهم ! ىلعر اهسالا اهيك ب ريرتح ىلاعد هل كوع
 ْ وصقل اور أع الا هدا دح داؤد اناعيح تاك اهيا :ياوجلا مبتك اتئااهدر امال

 | اه كان هن ارذد هلع بست ب ىمتتكي ام لسماع له د ئيلم احلا اونا بمسح ىلِع |
 م اقالط نراه راىكالا كلت ىنر املاك ءلعج بالا هب ناني لهدا لرد ١

5 0 

 ظ ىلا رسيس | لم افلا ليعر انالا هسداداجإ بيس ناك اهو بيسك ىلع تيتسلل
 الوعد كو مدر الم ىلع ثحلا واميل | ىب ولمتدللا و هدجلا بيط ناب نصتملاو هيلا
 ,ءممي اصح نم فل ولأ لاق منذ تاحاصلا ت ااا ى نيا امفكدا
 هيطوان ان اكموبطوو يسوق باق ىاواملاو خابضلا عيسلاىارتنحا
 | ةليانإب و مهيامأما ةيالصو هلايثناايحاو وتم كتي ناو كسيوم قب
 | ه. ناعم ان نئعرل أ همع ميم قيىبلا هده ىعر انماو,سجلاىلعةع لطاو
 | 20٠١ >هملقوملراصتخاب# نمزتلا هأور و.نيمضوعدو ى وكلا ةييانوكا
 | هد هايحلا وايهلع اؤن اير وصب يلك كتم الا جاوزا قب يسع ملي تيب ار
 فال ىط ياواونا ينك ءاطلا رمب الاوطربس | يا مدا الجر ىدوس كين
 هناكهمالل ىلعرس شم الهز اننكأو عامة جاوهو ىسجلا دمج ي١!بعح
 من كلا يد ةومكشلا وى يملا ه نعي نباسحاو «بلت ية ودك لاجر ند
 مهيريس ئسسحو محبس ةراجطل نهال ند ىحوب بنل سان دالا نم دعاتنلا

 مد كاو ميصتماو لب وطلاب يا لكلا عود بالجد ميروم نب ىسلع تنتازو
 م ىكم نكي ماو ضب او ةرهلا ىلإ الي ام يا لاح ةريكا ىلا هلو و ىبيطلا
 | دض ةطويسلاو سرئارعكم لسرتبسم ىا بينارل ا طيس ضايساو ةرهما
 ١ لوصالا/ لاق يو ؤوملا لات ين اضمد ئ >ةياور هنهاكذ ايت ادد ةدوم ا
 | يف 0 وو 2011
 ١ ةبرم ىف نلت الم امد أيأ هسا ئمد ارا مح أيا ير اذهل ١ىنمع هم انت فاجن !تي انو
 ْ ليلرب مياسلا داعبتس الاحمد هجر داو وارل م الك ننوهو ليف يينا هن امد. ىم

 . تار ير اذا ظن لل او س ابع نب نع قب مسح يايا لاملالاو هايا هلو
 - هضمي هيأ اني 4 ديس ف 40 لبصسفج اهل هيا . « يرائملل

 محي اصح نما نهد ملا لأت مملح ياخ دا هتروص لح يالي ريج تيار
 ةيمت نإل ا ئيئوسالا امءلح قللح ّىل١ةر وصلا هريرمذ هدا نيصضعلا قو

! 

1 

1 
1 

| 



 هنأ ةاعبا وراهشما] ةرسدس فمك ةكرشحالا ةلزئلاى يفعال يالا لا ةرلا يحد

 ن زازا اج نصح 2 الم وا هسارج نك واد نع نع ونريحا نوكي نا ن وكل ص هيرضإ
 ةيككس تانص اهي !يليهسلا نمنح اهتينكو الفدا ينيب نكت رك الملا كحاب
 ,سب مل وجابرزو تنال ةيباواطاد اناولب يه كاك نمء اوبس هد اذ غلاب كر دال

 طسضت ال تاذص اهيا ىلع ل دم هياتسب فيلد مديجا+حب ناوا هي ولثرباطد

 ِكمطل النا ناب ضرتتع اوالاها أهب .تاهالأ بهذ راح يبس كيه فيستا

 <عصىقدأا نهو حالا حسي نيج جان تش در ورم مروطلا# انا جرب

 كافحومل يعور قحاب كن يب وة دابعلإب درج دوج وب كاد لب جا ى

 لأ حج لاك كالا حيجئع جرح رك نم نايمدأال ناه الا د وجوب
 0 بورجو ياتو لاول دينيا ميلف نيت ركيخمل كلا و

 ل. و يو يو رعو اكو ئترم هب روص نوم

 ىلاهجوو ىولاو اند والا لثخ بم وهو بيل ! متاع !ن اعيجو هل بذكدا نال

 35 دامهشنلا ملاع بب اجرىلي يذلا هجولا ب هتسرم يظر هي دل بجولاذ ةد اييشدا ملاع

 ةرات ايلا نال تالي نقم هلك ة ااا ملاح نال هايبكتمةروصالا نوكيا ظ
 هب. ةنوصلا نول النا نود سسحلاب ةدايسلا ملاعوص اظىلاوظنملا نم

 4لصتخيلا هر وصدأ انا سل تاارجشك دايمتما ملاع نال ئمل اةو ىلع

 ًاىعالا نوك الف بلد ارس نطاب ىلع توكنجأ ملاع ايف ارشما نب كاانحلا |

 يمك كردإل مرجالذ ةخصنل هعب اتتوككملاما يبو عبو ايطلاود

 م يىوصنأ 57 نوت معيب ة 0 و ثسح ةرىصبالا وسحلا

 حصل افأ نود سابع 5 نعاببط دك نصلااه ةنكاحو ياحملا نان اومع

 م.رسالاو ياربطلل د ورملا عاش اخالاو ئسصيعملادحا رجوب الهنا

 ٌببرح ئ نامالاى جسمه ماحت وريال هينمللتا ْى كراخكلاهاورر ددئهف لك

 م حانسج هي ايقس هل لب يح يار سو يلع سال صيبا اظلعلب دوعسسم نبا
 داق ىةنئاةسيسع عليج تيار طل و لكل ١ نم مان ناجح نب هاودو

 . ىه نجمك هقبلو قواك ايلآور ىلام شدو نم كسا جانج
 طيس اطدلاذال سا مومو لح ى١نييتقم د الها نم نين أر نمؤمكا هتببل ا
 ورعاكم اممجلا سب لخأ هنود أمع قسلبالا مسارو ماسجا كيال لا ؟ رمل ند ش 1 ش

 * تعم بكد اع نع زاتنلا نر كاسح نب رواه
 هيلع هيوم دهكتسا يذلا يبلامعوبوه با ىأ نيرععج تبا

 ظ ىدوط زي ناويب نجا زسالدلأ عب منح قرعطب كلت لا عم اطودص وع
 ا حسلاوضصج ناو منمو ه فخ املي يا ناريطلا نع اهزتعكيزرب اطدا نال

 ا طن (عايحانج هصوع ةيادر ىو منن مبربخلا هاحاد ةدلول تاتانسسم
 ْ لمه. تعطقم هل (هثبد هذه ان َتْطَمْم هشبمب اولل |نلحا و الكل ذو هي هب

 تعطق يح هالعا راحو هسا ليبس ئ هسفل دب الىضاخل لاق ملمصتحأف | ٠

 هالحرو هادي



 0 ا

 0 سل ود

 امس

 حج اقيم ميم حدي

 ملعلو  ملعلو كلل أ من أنمي طب ىناحور تو ةيانيسلا عاشقا هاج لسلو ست - 4-ما دع 0-030-

 31 ١ ايا فرس كاتو ىقناهتانشاكم نمعب ىوا ملثملا هام مالسلا مملع

 1 تزسلادقد ميباحور ةووم لب فرناس دال ةروصنا نالرع اطلا أنجل
 1 ا بوه ئمانمدل 8 هج ص) رءاوسف“و 5 جانجلابد ىوصحلا حاتجاب د َوَصَمحأ نع

 ا

 ٌ سايتره و درهمملا رضمج نمال اره اظنا ىلع يملا نم خد اسماك هن اب مزخع اد
 1 ١ ةريرهوبا ناك باحعلا ئ كان نت: فيعص ومد د دهاذبلا ىلع بي.اخلا
 1 فمادروو و,يلَع هدا لصربتا لوسر نعت نب اما ل ضف ارهمج نابل ومد

 ٠ يىهرلا هممحتو لاى ةربرشد ىإ نغ بخانلا نكح ننرسي

 1 نككاهيم جاقا وداني ةهنلا مجم نب لاق ين ١ فشلا ىلح دل اوهلح هنن

 1 بن قر مجوز هرب رمد ىلإ نعو نعش نب مكي ىلح كينج نب دع اشم هل
 | ظ كه تلا هح رح مىلاب ئحانلبل بصح وهومل ظأنخأ نيب نلبس ,ململدارمعج

 6 لس يون ىلع دانسناب مكاحلاو

 هي دسالا ةيشيرتش هد وحي "مهب دخ تح نصب "باو راو وكبار

 ن انا نير لع هوو |
 ١ دي مطتيلا ع تصير تست ان ءازطووب ريت ةكيمص انت كونو ياداصتا خش

 0 ليس لاقرب + نغطسمالا لبيك بلخ هابتشالااي هرومنلاانوؤوو

 2 اي

 نينا . رك 01سم بماي ىذا: نان تاجا

 تب ضرتمد | نابأم ليررججاي تأدان ةرطمع فاي هن ءاور رشح فمي

 ىلايندلا لس مع ه دعو اا قياسا نال لا مك دبصلا نم

 بح شارل هال ]د ينتاجن اال ىف هرامج ا بذاط زيا ورم سسلاو كل نولي قي
 ْ ن لأهل تيشسح قديما( نا هاشم مكمل نأت ضزتتا اماهالولدإ - 5

 ادمن تام عوج ضرسداخ اداه مهتسو مقاقاطلا صر ىف 6 جة :

 فل نيس مل يقول ردلاورشع شاوي مدع اضمةم فيلاو مصر

 ةق نصلاورشع مين (موهو طّغخ تيعصتتل ا كثخإ ٌعِمَح ميلا حجري هن هنال
 | رمم اؤييز سننانع هاطعاامهرشع هل تر اضم نزلا ضنا عج دريل

 ولا وح عروب دون

 يتب, سل هلا جر يزد نبدا حما لاك عصبال ثيررحح يز ولا نب لوح

 ه "موب سبيل ىايشلا لائو

 ج10 ابخ هزعيفتوا!ازغا تنقع نموا قلب ازا اع نيويفاسيب ار
 -بيبسم ابس له! ةرتتت امل يلكشا نإ: لاق 0000 تيبلأ طلو ني ل١ 1

 ويد ىسح مم ماق ١ ني تاسنع لايددءام ىلع ننام ىلع الزنا مرسل ]لويس



 ريغ الاتحا لَه عام ظملل ارم سقت احالطصا لب نال ويماعلا لا ميلا ا

 هشبل علو ميزالا طا ةنئالل هب ةباورلا هوب دياي جلاصنا يلم وللا ايون هل

 اهيوحامو كساد ع نع لاعب قر سب رقصيس تع زخ اذا اس حور مح |
 :تاهيحام ومس يف اةنطما ءاضب وكس ىاتمدامب بصر كب معارج ومش

 داع يباب نيمو تااطم ت5 !,ءاندإ ةردابس اه زم دز سره كنك م طوليا
 اهبالا هو باصّمالا ناو بصتلا بي 1ظ1ظ1 "ثلا نا ئاهيوق ىلا هرب رحل اهو رج
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 اةخابعم ققكِم ميم كوواغارب اينما هييمس م نم ل وأ ناكوا اطال قديانبرلا قينسما
 بتي اوسلا بيس هلا برتتلا ل عروهل يجو ايد لكذ لمجد: هلع مابسبلا

 انزع و تن تك ردتموهام ىلع تاشدنيك د بهن هسا يآ

 . ل لطشتبيب انجح اهيلزج حادي عل ليد اه عنج ىلا ةربسبلا اندطو

 مطشو دوجطنملا ءب صراعم ال .نحاوربج ١ نفح ناب نيرجاو ةزتئلا لمه! برعمال

 نبذ : كلها م ئسرلا "نوعرلا ةدكشلاب قمسناب و ىحلا ماصكم نعم نن نجلا

 ياتلااوكر دا الو كوال |ريهج لسزب رف ةنيدلا طيني رانج ةئماكد! مالا ايلها

 نع . ولن لصتاا ردو اوك دا الو ميه ريلا لترا هيا !.بارعالاع
 :+ . باقرب سعد كب
 نيل افي انفال باطاغأ همت تنل يره« .نياو جيناللا نوط ايش ك١

 ناطللس ئني.طخح هل ناكو ةفاوإ يسن ترد تا عيدلا طلب ادد ١ نعني سيابحم

 س أبع نب لات هار نس للك هيامدو ىكش متمواّمدلتبثي رم'ببيمهد او ل نكحلا

 هم "ماهذا اودار ١ 1! وناكو هريئخ فوومس نم ساشلأ دنع :ةلصم اودع يرعاتخلك

 1 ل :سباعئع نع هل ةبيه مصفح هتس لأ ومحو

 ل اولا دعس ةرياش اوس ةارما ناك مانللاي يارجطلادلو تبان
 ىارلا /رهشب دارملاو رعشملا ةوب أل ريحا ميلور ئو سكتت !١ ن1 ىكيل ارا. ند

 هس بن هبت الح الا لعاف لمد و ل ىه يبل اندل إب تيحرح | نس ارلا

 محلا ىد د:ةمظعك ةمدهسم نمر .ىلةعيهيم كيزن ىح ةيوئملا ب رملا نس
 كووب اهب هىسضا زا الب وان ىتملا لوا نم عرسن عت امل واوااهّنل واتت

 مم + مجول لتنرصتدو تجي ءاح مرسال اوأءىنصرسم يأ نب نملاث وتعب

 عجب ام هجوزح ل واف لاند ودوسل ادوسدا )غنم قش لي داتقأ

 ركوب ايش © وسي راذع وهلا ومقام عزب وص الاينلا

 لاقي ىلا مذكأ نيع نياك بوتس قتيل ها ريهضمب لات 2
 ملبس لذ دخل اب كل ب دولوللا ا نس لَجْد ريح
 ىبيل ةنب.نلاب نأ نمد وح وملاو تنم ب عع ىح 7
 ا, دول ارجسغس ىف هند حئدبتكل أئمببا ةوعدواسوةيحر لب ايولأ ىع

 ب بتاطحملا نب ' نسخ (نب نع



 نس اود رج مهفملأ اك حاص قداح نموم نم تعتو اذا الأ ةوبمل اجا نم
 دوجروتعتما اجل مادام ا ٍةوبسلا ونا ةوبيلا ئدرنخ ظوعجزراو
 عض اعتحبا داع كييك ل انطوان ايادر ئواهزيم دحاو نِح أنور و

 مالو ئيبصخلا اهنا ىاداو دوو د طع ه نمو ئيعجراو عيدرادئعيراو

 اهعصاق لاكي درو اد! ل يله ناك ابلا حوط ءاههضمب ناجحا كايين تنم
 - بارع ىعلكحالا وجواب مج ف هيل هال نيت ىححلأ بن اهوفيشسياو

 ددحلا ف عاتحانااييسو فييطألا ندامكيساحد صل او ل انك١ ئ ىعانغالا
 ركع هل يحد ا بولا كد

 كد ند اير طسع نم! اهلش» يودون كبعر تمس نم دزنج اهئاب كب دحجمايسبلاا ويعبتي
 من. ئيجواو# مجدر أب ثدإ صح نار .وكبعو نا لا اهلذ يشيلاباغب
 ايهجدر اىةنسب د نح مم عدزر ]و سكره لعب مم ئيعجراف ةسهيف كاك
 اسمو ةئلابنلا ئيعينمللو ورسكلا_ جل ئسنلا مب داورو م ايحرحائ

 منمو مطساو نب مدلاهتم عهسام همام ودا ف َْف هد رجلان نه 4
 ىجعو س ىلا هةموو م مادقلا نعيم ,اهتالإل نمو

 ككل واهتم ئيعنمس ىلا اههتيت انع تسد دعب اجي ةنجن
 هحاليع (و ناك نب لكأ لام مقا حجررشو لجأ هعاممجسن تتم تلات

 ةوس ئب ارجو اد و ني ثلنام اكبشبالا ىد .ىشنعام ا تساْس معمر لعب .رضصو

 ةنزو أنتم ئيدإدلا ةحامانتم ميتنملا ا فك اكتم تنال اكو جلا كلذ
 الع سزت كءلاسرلا نال هلاسولا نو ١> هويدا درعنو مينملا مهيحوي ساو

 ئنغ ى منح كد ابسنملا ضحب ىلع انئاذ درىملا ةوبسل أ ىالُيع ؤيلتتملاب

 بابلاف ةؤريوش قارعد 5-5 دوم 0 وامعىع تد ف مح ىنا

 هراعو خود رح وًرمهسو دوعمسي نبأ
 كآورجتدا تن م عقال ءاتيال اد ءمكسملا نكو حدسما اي دد
 اهجوزت الا تكرلامتارازا ةارلا انا عبفاللا ةباانب هرماعو
 فهيد ل فنع ا نموب دارلا ليف + اهينا بية اسظنلط هديبسل دببحلأو

 لطالوعدايجالا+ : لك ل عوني مركا5 ىلا لاح هلاح حبس انمي ىدلا
 نم ىحب ةوبسلا نس 17 سس دز هوم و بيضا لع نم ين د ىلع

 تبغ نا او ةوهملاو بهنعلا نع ارابخا اد نأ تيح نب ةولتلا مخ لجأ

 ماكاو تاوشبما ت كتيجباو وبدلا تنعح دم لِيبَم نوت اب انكاعن

 ي ى وشل | بسسس ١ تورينو يح هويدلا ند (يناال محصلإب كحك ةربدلا6
 . جويمل ىصئازسر

 تا سرح نس رج قح داهي هرعيطبي هند ئم ب ى شل حاصلا نمولاابدر

 رطاكداو قسانهاو لب مالا يري ند هررتملا ىدعملاب ةونمل ١نس. ارد
 زل يجو عدكم دال هس طاطا كت ملل ارا ءكن أت داصلا ايدرلا

 هج < هك دج و فج حس وك حجج دج بهي ب بمس جا حد هب 2

 3 ا 0 معلا يف

 كيك مي اسجل ع يرتب

 نا حل

 بح



 ىلا عاج اهنا تولت فق و ق هحااررطك زيك ايو رنقايبنالا قلن الث سانل |
 روض و ثاشنصالاو ق َى دصلا مهابدر ىلع فبلعال و ثوح اصنأ دريبعنلا

 هابيل اهلاو قس وروهتفح ئ ل احلاا وتس ١نلاحااونآر وسم ماسنقا نك ان

 نادوسسي نو كانو وراهكؤ نع ىلا لب وك اعنمالا مهد انور ىلع
 ب ار رانكلأ ضخبل عم و قنا هاوس نال لمي راج ىاوحسلا

 لسن ةعفطت اع ”ةييجت حبس يار يذلا ثككذا م انك ىداص ,ىست

 بت قزم نو ليل هلثكتريطك وصوم رهام ى» د اسنو يلع هد اص ههنا

 يمس ع لاق هبت ثءاغضالا عاصنا

 وفا نتا ةكرشلا تيل لح تناياهنا بتل
 رخال او بعذ ةدابْن وا ضره لين وامجار نععب بدو ل افننن نامت
 هحاز لمح لن ا هداك ب ىلا صل ب مااا محار مك

 ام مؤمل اونيُم لانثنثالا اهاو اهانع لجل ممر لمحو:طتقيلا لاح جر ل

 فم ىري مطاب ىلايس حلاوه اظ نم, الالا هن لميس ايور.معس ىذلا

 فد مناد هد ٌقنحاأم ئماوحل ميلا تتحنر خداكابحلا“ 3 مازن ونورت اه
 م تايمد مدح معي نم ىد'ىلأ ةر وصلاة وعلا هروح امو تاسوسمملا
 اعط رم امو اتيئئارخئرتنئسلا»وعط انلا:ىسئعنل كرما مدازلا

 ع اهانةيل ان ةىصحلا يو ىلءيوه ام ىلعرمال | ىطعبب نتروث اهلا
 :بتادسقبللا لانالانل, يلع ص امييلع تيا ارسم ايىنح نيا عصلا ئب

 مه در اهلل هنالهعا :اوادوجدرس ١ موملا ئ قو نأك حو نقدا

 اتايمل الامم اعدل نوكيأل يل اد !ىطااو ةعيادلاا كاجو :هابلم
 ده تنمو مر بلطملا نع نب قيب اما! نع طسروالا ئا ْدِْلَرِو بط يدمرد |

 دباهافرو يناس اقش هلاجر ةيّمدو ىبل سوهو تاع هند طم ظ

 بر انعلادا نة ولع نم ياةىبمل !نيازج ئيبرا سرج نادويل اى هر
 مالك نم خر دمها لك نك نا بنطال نا ةيلنادط ادب 2 اه اف و ةتثماد

 تكاحبر! ىلع هينإب ناك يع ولا الو ىولأ | نمد صحح امج اليم و ننعس نبا

 هيملحلا كاح قود كن ذ ند عون ايورثااعؤد ئيسنح و! يعبر اوةعتنسو ا ا

 رارصتسن[ال هديا ث ع ملا ربإظ لجر ىلع يقدو ةليماملاهكلكتاول متم

 هدبلطأ قئيشملا هيبلشلا لايبك نم بيكزتل 'ييطلا ناترجشدربل اماهل

 ايدرل ب ةمارح يف د!ب طقسب يبن هلجر ىلع نارمطلا جبرس رد اطي اد ورا

 اود تكا ناذ_حبشما نم هملار هلا هوس امىلع هى

 20111111 أمك نكن ويعم 00 ناكاذا يا
 الا يلاببيلالال اكماي مالو « جد ينامايمن انلله امنيا و

 يف نيو د هش شه ساس سس ةميقك“ ندع اى نال ميفتلاب



 نك بدا هسا .ال) ةقلويسسد أم هن 1 امسبحوا ”ظعوموا كن يرطب هوسنن :

 يصح كنيفل انام وسيول ادرس نر 7

 ا راكب مدلع هطيورط لع عمشلولا مسطلنملا» :ىياوهلا نسوا اي ىو
 يجف حجج مجج جوي >> نلييشا ض يب نععيرربسيك هب و مانمللاى عبو

 ايورز تين اكو هحانس باع ارو نه. لاخ بامع١ ارو نيواانحوالا هدد
 55 ايف نااطيشلا ناطووتنشا هم الفرم رع اي هر اناوايحواتبنالا

 ئلكو ل ق ىولاك تب اك وو ةزجع ىالفع س ورك ىعوو اواهملع قسوبال

 هنلعتل و لات اكب محرما ىسند هلل لكك قلب درلا اشم ادلع ادم اووح
 ناري .نب نخب لتعمل وريكاحلا يوززرو مياحلا هركذ كي داجالا لب وأن. ند
 اهننح داق لفهلجلد اهئذاي هرثا كرب خرا نيس طبالي ذاع جالبل غي يشد ع
 دافع ىمأه لوحي مس ةيلع هيدا ىلص هيلا لو سر تعم يعد لإ بنل أن

 نود طخينسي ينلان شرعلا ىلا هحؤرب رمد امن ىفشتميم ماني ةحاالوت
 هجر راج نهج وعد ىوح ذ نلا لاح نك لاا هلا كتف شرعنا

 قلل ١3 تمانملا نب ةءذ نعنع تقلا ايضلارووط ركل نجمع
 ( ظلاحل لام هردأؤب ىف مك اضيا نع هادرد ىين اهنرعارج نم هيح

 .ةرزح نع نوعجأو ع نيم همنيسي دو وول الرد هك نخ أور نوه
 «» هدابع نعزوبرل ا نن)

 هب ىلا لحنا ةمزالم يا مدا بس ى + 1 اسم ةينهوسك طابر

 طوشبلإ تيتا ننال انالح خطواناو ولسا هسارخلو انكل او ئىل سما
 ايبلعامو اين رلا ىف نياططا مينا نيربخو محتل جنم دل هب ةساتإلا ةين

 | ريعو تام هنا ةرحالا عينم ىئالخ لباش د متم شا ال هب ومتتو ناسنم! هكلس ول

 سه يف او ةيع ىظلا نم مغ اوهدو العن ساالا نم هيثم امل اديؤام نود اهرملحب

 نه كلان ىلع در هيمغ دحاو موي ى رصي طاب رلا نا ىلع ليل دانضحتو
 هب ب دارملاو كلاش هدلا ١ىلا ل يبسلا فانمي ام اريشكو ام ون نوهدرا هلا هلو
 زياد رات جتا اهبل قيراط املطع نك هيفا با بوشلا# نصداح ليع لك

 ماك ىزل !ريكدخا طؤتس عيفودو طاوللا نبرثكى هيد ميعو

 اهحهورن ةحورل اورركذ امم انيلع انو ابدل برفح ..نجلا ند و ىمحأ هب
 ا و هايرلضن ىا1ةودفلاو ١ يناس 21
 جاورلانم ةرملا محو هاو هذاصتشا ىلار ايلاذوا جورحلاوهد وىدؤهلا
 ارب ىلا ندراج لعشسشلال اقم مرش لايم دا ان
 اهريداذح .داض اهم ايلف اهلا ماد نين ايادي ى'ايراعابو

 5 طك ني ىاؤرلا نوح اهي لصخحإ ةحورلا أ داره اىادعبدك معنت

 بالا ندر سلا ١نه نا دارلاواه دن نم جاورئاو ىدعلاب 0
 ا خعاطلاو اييئدال اهلك أين ىلا ول تليصاح ول نم يع ايلا با عشاان هردح

 ٠ لاق يالا نب هازرعو يدقلاس لا نس نب قوس نع دن داهجلا ىأ منح
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 ميراعيال هم نفاع _ردوتس مايست نسور للبلد م مب الس طابر يأ م طابر
 ةذرلاي همالغال اح ال كز اننا نب هاوس ايد -مىب ىلا ضريخة باور
 | طبارملا ن1 تاج ند ناو نيثلاوا صالمحالاو ليت اى ئلماعل) فن تحالوا
 | ايدل هليع هراجيل ملي يلع ىرج هيلع اطبارن كىو“هلال دلك هرج نا
 | الو ايد كرشسال ةلينحم هذمدو هرجا مطتملي ال يا هطابر كالح مله نأك
 نالردهت ى.معب مهياؤن رمهيلع يرج نع ةىشبع وك عمج عب هيناني
 كاد ىحاو ىف كيلوا اماو هطابر باقدو هليع ب اون !دقد ىلع ىزجما
 ئرج اي هيوم رعب ليلا نم هلر تمي ند! هله هيلع ىرج ئومو ىئبيطلا
 ساو ميكس ا هللا ف هن رب ياهل در هيلع ىرجاو ثاملا لس هنم
 غيئلكوا اندا مس ن اًمْدلأ وأو ةد ايد وةزيما مس هبادد ىو نولسُم عند

 ايطب هياعر و وتمدا نانتمي نينللا يارجشنا امن نساو يدر-ومتلا
 نب !ىلع عيبا ىالطا نب وعدو مدمن يذ لك ١ ىندجلا نوكيدو نث ام ويج
 دايجلاؤرد ”مبراو هن لث درو .دتعم نيكل نسم يك ) مهنا ىلع وا
 ناماس نه

ْ 

 ده دير 8 / كب

 هد هئرر نحو ىِبحل ارب نسف يمةيهلا كلا امزمع س١ ئمعر
 ١ ع املاوبت وع نب نعرد ربح اجا اصاص هم عد و ارموكس لجزل |

 ىلا عجلاب هرهبقد نم ضصمبل نيحاو ئل اب د ايمجلا :ةنسمح



 < يعم اكلات نافع نبدناخع نع دامه ثان ثم لها لضناكك

 ه ييذا يهد دل) هردأو

 اكان اسال علموم ىسنخو عمتاو 250 مم نمزج رسم طنز

 نو ماو وك لاح كدام نم دانه اكةخلوتس الو دوصتتدريع

 'رثرلعأ نئد تو ىف نس درب بلع خو ةحاتلا مويه لارا نسى ١

 || هل ئح هن م ادامطب ارلاازج# ميل ءرحرو ك ومنها ىلا عنو ىوعاشسنب

 :ةوتيوعدلا وعن تابوا نيل ١ تولسالا نم ةماكملا موي ندلا نعم
 اه , اءالدر دلا نعااذط

 | يدلزلا نم مكقم ةلسو ل سولس ةدابح لاععي دق ل جدو اط ضلتتل

 | باع نيونلا و ىاعا هند ليبس ىاطب ارم تاه نمو أوب اذ واهيبايص
 فيلا زل 1 نهأ هان اّمب 5سم ىل انبورإ كنت : جلع متلع ئرج اوزلا
  رهالاو اكد هندل 14 العاو مالساللا ةرضصدو ني دلا دكملارمس لك نزتمسشي

 فرص ا زسو تم انصنا نب ةىاسح نع طر املا دوع ىلا هاو للنص
 ايالذج كسل ١ ند ىصنإل اجرخم دجوب,الاد نأ تصملا مهشسصرهاظ متيعمل

 لحلو نأيلس كثي دح نب مايل يبي ملا هارع دف ةبيوع ومدو هرع لادع
 بوم منع لههز فييمتلا:

 ايداع مايتم يلا نع رطل ةرشعيتسس اهم قارمن لول كاق بد

 را يب ىجرالا هجوالاو نيكل و دب دطتتلاا عم
 | والا نؤلس وم :ينلأو معداو ةركتع يش !ه نوم اهلهم د درت حمو

 نخ أرد ةرئمر عش ارب د ايا تعش ١ نينكلا ود حطشلا عم نت
 مبعملا ثعتسالا نصاتل لاق ةوىملا يلعو :ئوشلا ور ايما ئحد ميك ةئتق

 موته افتح الاد قرت او مح كييك تزل الص !دييغؤسا) ةيعتجأ املا
 تلئاحلاو روضحلاو نابيعالا ىلع ل وعرل | 5 دار ميع. عم بب ياها ونالاب
 لوعج نااإلنمم باباه نا كني لذ هل ار اّدْسحا نانمسلاو ناسلل اد انا

 ههسشرب| يا دربال ايم قلاخنيل هينا مله قام اان ايضخيب نمل ةيرواو لوحي
 ه دنع ملزخم ىظعل ثنحل نع ةسيمل ان وص و.هل امرك هبولطم عفواو
 تسيلو ىمغملا لاو ليلقتلل انه بوو متباجإهررب اوااعرلا يسئل عم دا
 مهي قيسرو نال افالكاهإ دريكتلا الو كألا الح اهاد ليلتتلل ىد
 كرصبيبل نكد قطصملا لات اياو اليلق ليطقتلل و ازوضكريككتلل لب عمجو
 لي شتدءاوبلط ام بلط ن ,كمعرب وايتن الا اينعاحالارجغل أ تعكتلا ت ارد

 |ىلميو جب داكلااجرلاو عداطلا ككطتيلس و اوم ككام مردعمل
 | بم اينخالا نب عملا كاك هت هي قتلا بابلب ضائاطسي نل ن١
 ظ أعاد نب لك ناك مت وسل ضمد نائح اخد الك هواعد د اي نب تثعظما

 . تبفبيظكيا نولطغيتم دال والا تلاع تحوز «عاجناراوهتتود تام هيلع

 ا | كوتلاناهردا# مف ناهيللا ةرككر يش لع اول مف .ةمعبتس اون امو هسا من اما

 ذل للي يللا يي ااا. ي2كأ7لللالل
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 نع قاقرلا يرد ربح امغ ايلهدتاما قول لدار وتاج مس ١كئانا ةرضحاأ

 / هراعو نع نب بالام هوىر اذهل هجرك رهو ةرارمد ىف
 رعاطو دس لوطن هنولرابؤنإريكيو ارباعا ىسارلا دمج ناي ثبويشبا برر
 .ىلذلا م قيلاو هوز يطا غيت نب ىط ي د ةريكورهحر ةرايز و داهجو أ
 #ي هلالر اّمتحا هيلا نظنبلا ْنح ضلُمكو حجرت يا س انلا نوعا اخاوبني
 اًهنووطو ريع نب وجر اوبد هب صلا نع فيسلا ان كاّميهب ةيابرتساو
 داو لاسول ىاهربال مداح ىمشاول ملي له رمت ىلا نع. وبطلا
 هنن ارو راسكتالا نالثكأ دو ةئولع د بينك رول و لممل ملعمد انا مملع

 م ليكم ابيطسوب صخحالاة ىجل ا ىداصضحخا تانزاح١ا ئسهلل لات
 مّقرحبال نا كدر ىلع تمسف | لام فرح رف كصح ىل.14 اهمبحاصل
 هريخ كيماالو يراعلض يلا كيابل ان الد وهيدب الهمر صئفحوبا يادو
 اره هر اعرهلظي هراحدزد رمل ام ةوطحوطع اال لاو و صنمحوب نفود
 تيوب هيبلششلا مهيريمل ىنيلو ىشالاى وذل دعرجي انصح و يلازغلا لق
 ةماكلا دلع ر نك د ايس ارحم ولتخ ئ نووهد ىئالالها ىيمجلا لاك دو
 كارلا مك نايبالاو جاتسلاو س ابللابال ن ايدالاو بولّمل اب ةرجعلا ناهي و
 ميعد يإدنخ لد لؤداو يهدنلا هوداو مجتص كاك ةربوشح ىأ نخ أه الك ته
 ؟ !انسكم ترش هراع ماس يالا مسح سالا كر نإ ديك معد

 ممول هت انمتح هيلا تفتليالو هب يلاتبال ى1هب هبون مث نب ميه يذ بر
 دلال اسال مهلا لأن ىل يدع نبمياور همام وهاطمال ىاهردال ملا ىلع

 هذهدو ميم وصلا نمعب لاق يكن ايندلا نب هطمترهل و جلا هاطعال نجلا
 م. مرو قم ١و ىلزغلاب :ةيستكل اوئركلا ةبالولالمداميلعلا كد اطلا
 تو قحلا مح تنام دسم! بلكلا لزم رول اعل ا ناول نانما
 نجملاو ل نل او راغتنالاب ممدتخكو في نصتلاب مماعل اق وم وايبالا سر
 رجالا توئأو صصنلا عرج و بابسالات مايتصل اوالبب ىلعربصلاو
 دووظلاو امنا و:ةوعرل او َّجمىلا لهد او د وس الادو نصسي الا و تر دالاو
 لهيلاو باسس ا لاو بن ارا ق مح ظْلحو ق لطالاودبئتلاو ماهي الاو

 مانصو هب اورو هتشرو و يهطصملا عانن اود يشب لك ف ىفانلا ع ارلا مرتد أ
 ىتيو اك طارصلا ىلع ىف ادثنولاوور يكمل اورشكملل لهاودهو الك و و
 م حب ثانرادلا ئ سن انثاءبل اع نع نولويرجملا مهد نينموللا ند !مملع
 عزم هيب حال نب هل ارهوا5 داشلا تاغ نم ىئس ايندلا ئروع رونيظ
 نرحل ع نحلطملا مو ىكصف اى ف اسلا نكيك نع تابنلا لهاربكألا
 ومش اهنإاز اوطض | ةدانشفا !راكنخا ديبعل ! مولخلا ئ ام اد رسو دادتالا
 ف َىحلا لز اهلي رح اود ىسشت ف كزالا ىف ديالا نم وعد ىلا ئمد و ملعب
 نكي اةيعطم اعيد عض اؤملا ا: عيل ايندلا امس يلا كريت هن ١ انمل هيانضلاب

 نولزنز
 و



000 5 
 ١مهم ابضاررتد :مماملأوم نول ريب هن قيصر ليوا جدم ىل اا اميفى ىيذ

 نم ساىنعار ند ظعإ رشح برو مم لسل اىعدا لوا ىلح راصتقالا

 مع الو كاوعال رفد اوظ ىلع مهع لطا اما سن انلاو (ييدلاظح نبرعكك
 ىبولتلا ىؤتن دري ايحلا نموللح هيدا رع معد يذلا اءاو تايشتملاب

 ن) هنيبع مركغت نم اردهتس !ىلع دحأ اوكي النا قبس كلزاعمي لك اذ
 صد اهل ءلغ هتشاحانس ىأ ل غعوا هيدم ئ مد اعاذ وكل احلا 4 كرار

 ميظع نم هداهتيسالاو هسا هزم و نبتت نسب ىو هنمأبلت قنا و ىبص

 كب دنع اق نا ىلا كك ف نم مهنومقدو مهين طارخ ذ!ننليسل ان علب قوة وبن ١
 دي جتنابايكولاغع ١ تيسكملح ملم تلروضح ازغع وضرب الهر تار ول ليبحر كس
 احارتمال ئد راملا نطعب ل اق يبنت .يكردع نل ا هركذ ملعذ يذلا

 ظ ناس عل اريئطب هدا نوكنالك يلح ئح هزئنحا ام ىلادتد سدا هدنا ىلنح نم

 هرصوا نم اًمئاحا كلذ: ىاذ هريس تئاقاناو مدع. نس ه هحوا نس داكأب

 لج ءلاجر يثيبملا لاق دوهبسم نب نعم ىيسم ىر ازنبلااوب .ابكناربكاوهدو
 ا ةيوح ٠ معلم ع نابعن مهُنو دّشو م رمد نم هد راجرمع ١
 يلعولعني يق ةلاوه ليت يلازضدا اق ىيفلالاةنايسح نم سيل مياس مج

 زيبا الا محام ْس ٠ اب ريسلاو يسال قدسهتاش اي إت بدو م .ك كل ئع
 طغستاهخاف نغم عاج ريد اباحا او م..وصئمار 5-5 نئلصناك

 هاور و نربررهن يبا نعم ييطلا هركّد باؤملا هيلع ترتيالواضتلا
 4 ' داع اديس اليغزا ءابع
 ىلا 0 لسمفا ءلع جدار حو جج نب طجمإت بر

 ,ىه الحال وهد و هلؤصجح أوكي رمل هيث هلت او الؤدا يعم شيطتعلاو

 هئالص نيؤوملل سبل ى>ح خو ءبلتب هلع ام ىلعال | بالي الدرملا 5 ١جوكمخلاو

 :هيئاعب الم حياولا ل هبت من كلا و طم سيد نمرمدااهاو لش امالا
 هب دعب الف بعيوب رغط كيلح جاه ع دكا لذاعب لب 5 دايعلا كت ج اتي
 اظزافل للغة مورس ايل عن قمح كن محب اظدحل نيررت نب نع بط بج اويلا] ند
 مت ىعلوم ماجر ىممهلا هئييلت دافع ىسصحو دانس اهئ .ئارملا

 وبلا ناعباسح م ادع ئد مخ ه5 ثيرامولع يلا هدد رك ان رهاب
 ! لاو رب اصلا نب رجا .!هركدم لم اكن ىنئازكاهيلاو فول اما هجماو
 رلشسو همي أديسون عا كارطلل ركن ةيهنملاب نابئطدا نكرض لنا هداعم كول

 | ركيصلا درع مارد اضلازهر اصلاو هس صن ىاع اهي: جتسب رول ثينح مهقدلا
 مى انتل ارب امل ريشا ىلغيركا ًاننلائينن لضخ نم ي يدا نم !نهو
 ؛ نى ةيطسفاراعلوم كراع بابلو و ةربرن ىل < ب اتداونيبس
 ُ «نفتاوضاوماا هل نوع ملل ,طبضب لاذلا نوكسى تعليم قنع بر
 نب ىلع لرسم يآ قيصلل طمضبدي رش او مل قازوهب كللادم ميمامب
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 بم يالا هاد ”؛حادخرلانب ىل يه. ورب ورتع هلم ىدتتدجي ئد ْ

 يجي سعينا عادءادتبب مليمملا احلا وكس دو ئتلممعلا ئلادلا ْ

 11-52 وكولع هل ةائاكم طلو يلع ليصمح قطلمسملاو ًاييباذو ا سانياب ١
 طددل وتب يلا ذ ند لاقت هلوق ميس امل هلنخ هياقس ىلع لقشني ا هطم أحب
 هتصْرما نا لأ رهكد كام انب رانضوتسا مهلا لوسرأب حارحدلا وبا لَم بالا
 جيفالاطع 0706 بابا اس ينبلأ هركز لح ياس اطياح
 رهط در قتلا ىيعص سيم نب ئيعامسأ مهو طسوالا ن 4 اربطلاو فيعض

 لويعو بيغ لوهدوهد مدس بحال اجرخع هرب مل ند !فنصلا عمللص |
 تب اهبل نعربتس ئعير نعنع داعنب نع وسم مامالا هجزجر تم هبيزع 0
 ا ععحرب ث نءبرس اج ئع

 ناطيسلا/ معي و نجرلا لي نسم لايصلح سد دبس ب يا له اجل داع بر
 قسادىارج انروهلاعبدو دبعتشأرإع نم طع ةرثحالا هنوضب١نهو
 فيي ككلابدابملا نم كاني عضو ابتحا اهر نحت ةشماع امو هات

 مدرس ناو رد اسبلم ن !ارتغالا نحاددرخحا ى١(لمنا سر الاو مباع 0

 ىلا عانتن ا فا عر معتت موس نيط اكسل ركس نم ىب ىلا ىلع ف
 فصلا حصا ممصقو ”ابلاددانخ ملم اذ ة رن دخ لأ بع

 دجاىر الاسس نارك تةفيسنولةخ ربالاو هد و هجزح ىدك نب نا

 راصتتقاو كت ذكنازيلل 5 ميكس ملَمْح و أنرشما نوح ثي داحا ل تاسو جحاصو ةداور
 ب 2 ةف * ف ضد ءوس نب هلدزملل لح فنصمأ | |

 57ج ءاهراعولتب كامولجلا خب سراح داج ىأ ف ورح حمم بد
 .ازجلا موي وه يذلا ةماسأ موي د بيهن الو ظح عا المج معنا نمع اهل

 ملاهج صروح ووطن مانت هي هيحوه ام هلا غتشالرطحظم يد اك اطعاو
 معانضب سد اوعد يزلا وشل تو ئعب ال ل صم ىف نضوخح ماوحال ماو

 2” مي أكل اح لع ورع انه ناس ديا فاد 5 يانروج ةناشالا
 ىئن )در و دف ىملد 0 نب اهلج ىتكو نلس اكئنبتملاال

 م م مرش اس ار ىلا داحاوج نسا ارك ذ م دج إةدوح مْ نع
 امل ١(يسلا نب لرد ب اتكل وا نا م ابع نب يعواهيلغت ىةر ورتعال د١
 وهو ىهلا برب نيردل امن ميم يئن مسالا سابع نب نع ىهي دل ١نكو ةيبع

 نورح | زاب بد بف ي ير ب ديحاضيي مدعي ةاوردو فا

 ] تس 1 4 +20 ه.قالح سارع ىضداحيلإ |
 نكن جوي و كالا هت زامجي ا اكحالا طبنتسم ياءبعش ريع «ئس.لداع' تاو ٌْ

 مط اومن هزكذ اقيم جاستن وا كلا دكسسامل ةوكينزراع نب ,يلورل ا لبع
 بيرم أم مك ايعام ناره ااه! هلعتج هزرعةي اور ئو هبل س1 15 ظ

 تيارائناه لضافتنت مولا ىلاراشدا ىهنلا لاك ةدأ
 صوم د امس مس جر ا
 ل سل د ل ا ا وحسم حج تا 01
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 هن !!فعح ان لطااي ىلعاناكريبزل ١و مىلاطل هل ل15 نل ممهيجو هدد امرك اخ اغا
 دع نب ىع بط ملها ترتد يحلا هرعا كاجرل اب نرمدال حلا نا كلغ سويلم

 ”عطبلاو بنسلا ماع ميز نلشوح 9 نرميط مضو عر املا كا5,ئغاملا نبا

 ايعنن نورد ويلا لبيد (ميلهال جارد ناستمالا نال ن ادب علا عير اهنلعج

 ايحاو مدنا 2 ارانيظا| جيبرلا ناي مس حربي ظن و وب وهب ون ديلا

 ه١برسصل !قضفال المدد“ او هما ل خلص ايمو دامب ىمرالا

 فارما ل دالار ياكل ليصانت ىلع ن وزيكالاو ف ل رند بصلاو ١'عبلملا

 يباسسلا نرلا سمعو يوما تح ترييعايط وأ نعجن اجب

 جند واولا نوكسو نوملا عبس تاقونلا سجوب اوءريظالا ب انك يوصلا
 ا أن اسك. س وط يبى ىجا ن اق ؤد ىلا هسشد نود ف لارمدد فاّدلا

 حاطشاح دب وب كوبا نب ديع و دلع مدد و باطلا نب , كمععل ا ١نلورود

 ا ابحي اقرضابب بج ئخا بح نيمنم يطال دا انتل ىفنلا

 لاكرلاح نباطع نعر لاو ريل ا عطترمسم تانكي جاهجحالا روكدال
 هب سب سيث كاملا كات اك ارب سيل .اححوب ١ لاَ وهب ىنابال يهب ديلا
 تكيصومللاو ثرحلا عن وحلا سدر وانه وجاد ىىماسلانناقبسو فكتام هلع

 أ مم فول

 هب هنرتع نا ىلا ةراثمالا”مُكاضالا ئحمو هطلضفؤ هذ هنرشن ىلع لدن هاا

 هناهم هنومرك ىاماعش ولك ميلعد احلا تن اهي ملاد بْن سحال سبل ملاعم سس
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 اريهس الا لنصف ١بجر نال) تهد فذ بطي ليلا نسبا عتةسصحب نحاور مص

 ديناطعو نعد لصنالا نا عمال او د و درسوهو هريعد ببحر نب كات مرحلا

 ةث ورمح ماكحأ هلو عرعو بجر نباع دغاوا ميطممانع قاعي بجد هريووعللا

 535-05 كيم اذا بوبي سلا نال سلط مدا اص ينفع

 هرب املا كي داحالا ممهاع لب هركع تبني و بجر ئانم نبي ١ لاهم

 مومد ىو -تبايرمل يدؤملأ داي و ب نك ملتي ددد !نلكض يملا نخ هيله
 نك. نو. يل أونادي ودم موصلا لصأ نكل و هلميبعب يّمدالو ب فد هبجيد

 ك7 هدرا ١م احلا لاق السير هيك ىصبمل نتا نع : ميل اما نيب «راوملا
 . طلخا ةداقلسيم ا يوجد يام ئارعلا

 لمد !نرع كال ع ونستحلا هج لسن رس و ىاجُمصالا بيعزعلا باتكاو هانيدد

 هلا قصلاف نثوللا م لك د ىوهنايكيب يح بجر قصتع ق <عبالو كيب ىحلا
 ىهيرلا هجزتح جلد تيلي لايف ة يده سؤالا بادو يتمم

 نينا تب دج نماهدزإع ورصلم نا ىدكب الث ت نط نم سب هدرملا د رلشم
 هدفنا ابيع هاتي ةةكابد

 :ةسيانج جهت اهو ادلا هيل مهجن احلا ظل اطير رك ايامسساميعرأا



 .* ابك هلام يالالب تع امدتقان فعةني دل ةرييل ا داد يلايليخو ةشيياع
 «تضدؤ هب ىارملا ل صل مالسالا نى قىمسعبت أم واهني فلسابا يع مدد 1ى ب يعد

 (4 ونا د ىل ان وهدراهلو سان انس اداب هعموار شن فأهل أم عمت 03

 طصنأ ايران اهنح منجراعيالو لع[ قندأت م ردّفلانوجحر ادا دود
 هاربا هنا ب اور ( ,وى ومس ه]رب ارباب ا.لاوحال نْمعلأب رف انا 1 يلا

 0و ىويلع هدا ىلص ميدا ويسير ناك بيسيملا نب كَم هند ال وسرأب
 يسد و ىلا دش اوصس هيك ىببض نتن دوسي ءل اح نصي اكرك ىلا
 ْ منسم دارملان إب وكرت تهد نفل بحالامو كرمي هلام خوي يذلا تالا
 هك تالثحالا نم ميو وحلا ىع انمد اهني اصير ءلوجن ابي داركم
 ا مع ديجي لايك عواع هل اجنايتنخال ىح

 اهد يسبب اوتو ١ مولعتي نكت أبجلا مهما نم ب ىو أيه ىو

 ثمل تيم ارم, طرت ديسو ل ةدردلا وسلا 20

 قلخلا موك ال هسباع معسب ىالوا ببسلا وعرب كاطع طعاما و ائادوهحو

 فاني هل تم دكذ كد ايفوص تلخد١ ىحر داوملا دك ىلا ع

 00 ا مو

 ه يهدأ وب متلل'تعجدو

 هف ةمول ه١ اخيإل ن اكم امد نآكذد او نحلا لوحي باطخلا نب سين ملا محرر ظ

 قب دض نب هلام ووب لهن أو يحل ىو ىاّىخأ هكر نمش لاك مه مهب ئد وردي. ال

 الا نم و ميم بلاصتمب نيم باع نشدد لنلازاك دات ! مدد دسم |
 تب نيك أعلا صخب لام ئومملا عاب ) سب اند أ ىلع بل اهلا نأه هدايلداؤف |
 45 ءانتي حصد وجون ىف ازكي مث ءاقّسكلاو ومنا تس تتمزل اك(0إ

 هنود سحا ناو ةئاس وتتم ١ ملكيالكا هيي وست ب ع فرب ناماكيمد ١ مر ْ

 اىإةقاينيجعب ثل١قينمام هلا صئاخ نم ةرسشيرملا سبح هوجو عمال |
 اسال زمننا | نيغيمن دارو يناخلل او ىراذلا و ايكاكوبن ب دازملا و

 م. ناراع مبلغ فرصح مويلع فاض نو ئازتك اكن اوانخسدو ئه

 ندمدادإ ماس دا ميقا بلاط ىا ىنبايلع مد معرو مهسو

 ه الملأ ىف هل فاتعالاو ئسحل اركظس يدب برع يوتا

 هسيناوعؤل وحلو وسر اهتم يطا رجم ا كوت نع .تج كنيسه جلخ اهضأإ تاانالاب
 لري يشل نمد ناك د مايد اولا ف ينوملا 4 دز وأى مع معن انك سيل و

 اه وتس ب ١ بلملا ىلا قيسي ئح ره اك انع كاشملاب تاب نابحئ دامو

 ْ ”قيكاستدنوا مما ىج كبي ملا حسم عفان نبى احن نازئملا و ىلا
 « مخلا !نود

 - ايزل ىو لذ اهيطتشط لاب ماو اينطيا لم 2 جاوز نب مسا هجسع مدل] محرز
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 : زلال يأس «.ن1 قف اموركم ىببا يلب هرشحا ل !ئعمت ام لات اكهداوبا ىار ىوونم



 هد قس هدر شت يقل كسل اوم اىلا جراح لواوهو مضعلا ملل
 طف ا ان ب7 دأب ايكيحن '

 تساقااو يب يحسب دوج 1 ,دادل الخ انض نم لض اًناّمكى لوا ايبادا ىلع
 لضفا ئل كثيح نصرالاىلع.ةنالبصو هل ورش نك هم ناكزاازم او فاو

 طلاب نعاس اعله كبس ليلخلا ناروصلاا ثعهرشا ىت نلُد
 ظومرزع كرب ى يفيعسلائح نازيملا داق كاعنسصلاعخانزب ماه يفد
 فئمرلا مه حصو نب ننام جهد كيش نم حال هرب مل نب ارعملا ميسصرهال م
 .هظندو ه ؤحالاد1ن ون ويز ملا ظمللإب فارعطلا هجوح تم نيج وقد و

 هد باق عاناه الصخا ميدانيا ناكدح وزر نبا هدد نيرع حا ههنا نحر

 ديركااظمخ اب ىلع تمض اصتقأف يتذا ئسح هداشس ١ ىئيهلا

 نك طحنا ضداق لنك مجلؤتاهلا وسر [ ب لين ا مددا مكر

 دكوو ىَد س ابك نب ىخ قرع م د 3و ليسطحلا ميمدأربا ن قسعاس اك ١

 ةرعاسنن سئمل | ق رجب انآ ل ان سو ءيلاع هدد ىفص ةدد!لوسبر ىلع قنا
 رحال جلع ظاكمب هاما ام بلس لات قخناف كات انيلك اول او يد انال |
 (وسلأو اونا ا تاوه افك و تاف تام ئدو تاي داع نم ى لاانعان لوم

 طايل نوت متابسن وموزم ةقتند تيوتا وعساج اع ضصرال ا ْن '١واربخ

 نوبه يب ىمانلا يزا قام مائارع <ريارم هلا هاج لا تأ اني هل

 ثيادا ١ مهالاؤابالا و“ ؟ميادر هجم اًملُد اتباباوضد١ن دهيشرتتالو

 .نعرتحاوتع ا ةمحي يب ند نبدأ ىلا هلع الملا نب داوملاو نمدريا
 مند نادت ى يدافع محو قطو ىئب. نب نيادك واو كاملا هرعؤو.دكو

 كربلا مممضع د اللاما بحب اوال اجا لوطاواملام ميسم زنكا اودوتت مل ١يلاعالا
 , هرلان مهم اطع كلذ *مل دألختس ميت نير لالدكب هضتدل ملكدلوب

 «ذوبعل ادخال دناؤهد لب عاقن قد احلا يابطل )اه: نيغوا ة
 ببس ئااهيرتعد نر هيلا ةرعسأ ذو تينا" ذو مالو فاوج/ نيل

 ايايلط عاون اهبلطخ هل امخمل تلض ه١ يطضم ارح االخر ئاذكب فحلا
 كوب اكو هب نهي اروتنةزغرا ئ هز ازخ نومدوهداذاذ درو مس ةرجن لظ

 واج بايبإب يسشولاب ائبيبطع نيب دساو نحف

 ناربتلا ثا! فج ام نلف كوم نم بويكيد يح عجر ل اقوه يبب بينمَتب
 اوديرمذ ت وللا اممكيتداؤ هين اكر كيب الادد) ناهدبعي اناكىل ناوهال ا

 يعج برو .امهدا ارلفتف امج ةقح !قح أ ميسوق نيبانااه

 (ه أ يأ وز هيب خل نجلها مش ! لملم دي .- لطول ميلاعا ىلع ثناو

 ,ايك اوس ل يلنح نم اميين ىف ايو ٠ درهم ناحسي ف !ايزتارم) 0

 / 0” ياس ب ميم سم يحسم خام ودي سيشل عع 2-270 2 2

 يي اا ل رس ا يم و ل ل ع دينا ديص 3

 0 5 تي اكلوك ناسضتنت الارك فضلا ؟ائدفر خام كاط ابد ىايلنحا..-*

 د ييوربم جا ةيبج

 2 م ا

2 



 م اهارص بيخيز ام ايللا ل اوط ؛احرا, تمام يلع مدعم.
 60 ارك اكي نار عول ىذ ىلع دري , بدلا اي ةايحلا نوط اركيتقل ) 4

 : « اكاقسزاقملا قسي ىدرلا ناك ٠ ابعد ناجل موي لوط ن١ ه
 اي ايا. ص اكرم ئ درب ١ بياع بما تول و كناك ٠

 ا اذان ديلا ايات تس مع راكي تشن مشد تلمحولاه 4 ٠

 مدل ليص هقبا لوسي نال بوعلا نم يحال تسيل هلِيْضُْم هموهوسّسصلاد)
 ئم بعو كظع ومو ظاكحب هليح ىلع هذّحوم وعم كك يور لتس مملع

 لهب مجو ة ىحو«ركأ ننام نكح ظتسروالا ج) نكو بط ل امالاهن ود
 ه تءاتضتةلاجر قيصال اك من هكلاذزت ثي دح يإهخ أ نمل اًهيعسرتم ةيتكب ىلاداوسإب عد نب با اع كاب رجا ندد
 نوراهو ن وراه نب وهو هيما يهنأ عم قزرصد ىمم مسااطول هنن مكر
 ىف واي ىا يدان ءاكدتن ير اكل! ب لود ظل يوأب رمهل تن ذارمل لكتع هدلاؤع هلم ئايك عزملا باطل ةم متو يسم !نودو معداربا ائبا
 تلا هن ان ىاغَت هداوفدو كغ ا يطا قاب نش نكر لا فاى كتتلا
 رجشد اكيرؤ ر وكان ا طو اره ىسي اهيجّم نا كن ةلصاو اه يظعاو ناكدالا
 ميلا[ فارساو ليي اكبم و لنرربخ كعب عيكالمب !هتناد ازاايلف ىحا ممم هةدع اسيد نا فحين م و؟انتمالا لع اووصام منح (ندا نع عالمالاىلا
 تفر ههربح ميلع نك ناذاراو هيج نم مهيلع اخت هّوحانمت سام
 ا و لب يف ن اول لامَح رهمدرم !هناّيكىلع هبت اع وهو اج ناسا ميلع
 موصتشسسما ريع و براماو زممم ىاول ىادعب يلبس نكرأف ١ ىواوا ِْ
 لوملا فذ مكم برغتسا هن اك قماتلا لاق يي ابا نع اوعم ىرل يلع
 هيضعو هو علا يروا ناكل قكرلا قن ىكح نؤكر الذ) هدخاث هع
 م ياَضَيح تقولا كاد قه ىموشل ميلع ر هجن هريع لاق وهظّمحو هلا
 بحي نا وهو ةرمكنملا نع ىلإ يا دي ىلس نكر ىلا يدواو) لام: هر ىص
 3 »نيا اهب ١ث وك يدؤخملا لاي وثاكرالا دكداوه و لاك هيدا ىلااوبالا
 لوفلا هرمي او هنطأب ني كلكت هدناىلا (ّيل ناو اهكذان كأق فايننحالا كأن
 هب حتي وبلا دست نكرلا نال انكي ةروكسملا ىهسو !لاوشعا فايمضالل
 الى, هدعب ثحنام ر متتحتتمو مت سلسل ليحل ند نارل اب مه هدب شف
 ه ىصنَس دوسد ه درب ئد ممم هل نم و ند معطِهو هركمك ىلا .ق لذ ين

| 

01 

 | كون وم عشك نأ ليم نع هنتا انين نولّمحت ملف لوشتس ىو وطاعو

 ئرو.هيامال. الث بخاو موب ى ىددّتللا تيب اولتت اك معمم ىاؤ اكول د
 اجو ثىلع :لاّمو ةزبره ى١نع ايسالا ابحاث كح وف 00 ل ل -

 اسس سس سي يل ل 7صجص .

 نايبلاؤ ظئاحلال ا مااسنم هقد)محر ماسبو ميلك هس) ىلصوستل لوسر لَم طه

 سس صسم



 هما 0 1 1 َ ىقد 4 هزكأو

 نئملا ني ليبفوا ناظخت نب برعب ىب به نب ابس نب لعام هدلا حر
 لك ىلع مالسلاب :مّمط ان كرري مداها يعد ماعط مري بن أو مالس معقد اودا
 فيشلل ماعطلا دل وأمة ادنامم لزنرهردعل بباواريج واما ا معدردل نب
 لهد ايدو خل ابملا يزملم اعطلاو مالسلا ىسفد يهيبالاو هاومالا عم عداجلاو

 ةنميمطمرممب لق ىريهتن سلا وربه نب ١نم.ن دم آىس املا ىا ناعباو دعنا

 بلد ميج ى انئعملا نم هر ون ا يقاوزج هديعب ناقيالارؤمب هولمم نايالاب

 ارارم هننع نمرع اذ ريس نعد بدا لوسر اي لهر لاق ةربررعن ىف! نع
 أ ه٠ هركأرو

 مسا احا ص الجو ناكدب |ةيليعملا ينو يهل انحلا مهب مداح مدنا مهر
 كبي ىح اولاكو هوب نكت ارب ث ىحو نملا هنوهتسا هرادخ نب جر |

 يور هنم هس وا مسي ام لكو هنوي نكي ام لك ىلع هدرج اوةةمازح ١
 مد ةأنش مس هملع هيدا ىلص يلا ب يح تئاق ةكس أاعنع ىذمرلا

 ارح أم ني قدا ل اقع مارح تيا دج هن اك ئهمم 5 اريآ تذ امن كب سي
 نافذ حجررئ ارمد د ككو نجلا هرسا ةر نكح نم الجر ناك مس ارنا

 رهو هذأرثح كب ىح س انلا لاق بيجاعالا نم ضيم يار امرا دج
 يلع هبدا ىلص يم اند محا ل1 ىندا ع بلا من ابن ىلا قا نبا
 نمد ارحا تل اَمْم هله | ىنع ل عرلا لمد اركةيلكلا لويد قمم مسو
 نماحلاصالجر ناكهداهفازحام ندر نتا كاّمف هئارخ ثبىحاذعد ناك

 كثي داحاب ْ سك مي وجر اينج يصنف ناكم ىلا هتباصاهر نع
 "وزي نا هت هب أف ماول تناك نجلا ئم اليحر ناك ىو ىندالاو نكترمل

 ا حبايبي موسما. ياخ
 ةيحوف ل ثحو وعملا عمد. ىبشل !رم اع نب ىلعب نب دي نب قيادنل (هنرغا
 بااتيو تن ب دامأ ةياور'ةمالع ناك يف وكلا اداب هيلمم ىلإ ةبسش

 هب نعرلا دبع نع يل ايلا د لبر نعبن اياب لي ع امس اركذ كات كاكمالا
 دبع ئجب ىف تل اس ل 3 نمحرلا دبع ئعب مس اتلأ هيبآ نع مس امل 1نبا|
 ةشياع نع قنلبتل امم مد ارح ثي سح ئع د ووسم ىب ههنا بع نب نيحرلا
 ( هام نويل ىحاو كاَمُد هووس ا ىلا ئم رغد مي لذ هعمل عجلان و ب لا كاف هئازحكي ىح ين ىح سو يلع هدداىلص عبط تلق تلات أعلا

 ملال ع ىمصلا صن اذ ةكياعن نع لطنملاة يبا وزر ئم هلك !نه مل ىط ةصكركن و عدس عر مهعب رش مقتعد رعا لامع ملت رح ١ كامو
 نلد بالا رواركذ نيزامارتج نب ظف احلا ل5 همعب ام ف نجوي والا
 .«ميلع ل يب يب ىحلا أ نمذ
 0 دو هيه مجم ج3 والار (صخال / ميد مهر
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 ليطابالاب زر وهرجكيم ينطق ادل فاقد الى بام ىب ىاكبي ىهلل اعاضو

 دح هم يىلاوهو "وح هيرفي <رولا ةداودري ناندئتالا ايااماو

 هنمي بلا ةرصنن ى ماتعنا رممض وص داوربخ وااع د١٠ نهو_راصتالا

 1 لاح مالسلا بلع هطصلئاوياو

 ه٠ تدداحم ةمرر طش نعارق ىسيتس ا نيرا زهظالوخب لاو ا حلب ئح هل

 ريكؤ رممح يصولا نكارشد ند وروقي اد ذورمعج انبا ىلع "هند و نارجمدرث أم
 سم انعياملع نادرو كّررلا مىللاب نب يب د نب ث رع ندد هت نع :و هئي ىحاام
 ا 00١ ا والا بي ود يسب امم

 | .'ةلاجو مشِبَو يكمل

 / ماطا اراك ١م ييللتتملااسمل اول ارا أيا تاللئؤطمل د ند ذكملا هس امهر
 ! سن بع نب نع بهد ةدكوم م سس كا د نامةر اهتطلائ رمهر ومش ئللطم او
 ا م نابح ىب هجزح اهنمضملان يبدد نلا فاق يلي مل ١ دي نب نما ني علك د

 ظ قشيبلا كات منى طيش اقم ياسلاو يددالا ١!لامةسشس نن نب لسع اىساو

 | 2 لاقد هوه هدر فرع

 ظ امطلا نيو ىكسضفاطو ةئاوشولاو "مب اجالا مم سبا حا نم ل كت امسد ١ محر
 فئرب نك لبلختلا هل هه قست مرحبا كي ىحلا قدك دي دب نب ماورد
 لجفلاو هنوع داجر هينعتتس لك 1غ فشلا كللم 000

 | قاله ل لخلاب هجرشبل م دول دس م

 ءابملل .طايشحالا ميجرل ان ملاع مجانين ندب يذأتيو

 باه وسمو ّي نعمل نع نم لكس ي.رنذتيل < 1 0 عالم
 | هلع هاهزد و برتع ومضت دحر: يدخلك يراسفتءالا بوي ١ ىلا نع

 ظ ء لوب هب يفياطة سا
 .رطعتب لي ماوسلانوسبلب نب ئلا ىاأاسندلا ند تدالوركشتملا مدا محر

 0. ان ينو يما ادوعزعس ىلع مظن اح ةدلوم مس نعي ومد زختسلا
 نب سيم نع يكتمل امس ادارىب ديب هب ىح ند روب اسد عنان رائعات
 !نمقاناج ًاسنسلب اذاني ىح ل كبه ةربرقح قأ نع هرهس ىف نك وع

 تمرد باب لح ىسلاج وومبلع سالص يبلاأثم كام رب مح ىءا نع
 نئيدل يويتشم قباتشا يل! ضوعبا فايع رعت فت حاحا اناث «مباد ىلع ارم |
 م ىلإ تب دح نب قتيل او قشتما باتكى طنخ فرج ال ند هصو

 ديم ب موس نعر تسب نب حلب نعان أيئسؤب ئسملا نع فيعابسالا

 قرشا ماجن هييمخلا هذكذ ني هطوبد دعس وج بلاك نير

 هجولانيح نمالا هبتركا مل كانوا كب ب دمللا اذه هل ء يور ممع# هل لاق داو

 دعس ةتيطاملا لمح يئن وطأ نب كاتى يلوججلا ننادخاوريع .تاضمأو ْئ

 ةالاالو ن اكسدالا غي رطب ىوشس ئيو هيب رو ب اعلا نم مح

 هه ناكسالا ناكدبنب ط ند ومد مريع ١نيدب امدلا (ف سيلوومحالا

 22 222صلللسللا



 م له هفهْصِو هاوع د ئدعز ان و ئيد ١ عوصوم تدر د حا كئني ءاىتالا

 نع يتاطلا 2 نب ريح نغ قاز الا دبع نع مهد ارب ا نب ناوينأ تي دح نم
 تطغس ةارس !نابئقلي فاقول ىااغ حلل ىهاج قعده ايد عابصلا
 شيع انيلع لج نعل اخ دهس ين لذ يدلل حنش 1: يونس
 هوزيع عدو ريحا هدم ملسم نب ديك و هركزذ

 لدا م امض م نكد او الل الح يل اهببط كيسشكل) نسا هسسإ مج

 د «دومعو هس ىاودإاب لضف اهنيعاهاليصاو م دك و طبرفت الو طارمارعخ ند

 لب ملجأ حو هرمك م ومل هرثح ديل ما دنس اهلغم قدضتم نأباتنارملاب

 0 ىذ ةمارضلا موي وقفدو

 ْ هللا ىحال سدا نذابرما كا نل ولام كام ك الخل نع مكشات ١امال

 | هننم مدزكا يجب نبوح هاوس هتاف ل جا بحجر ١

 منقي رام تايط ناو اواني نلا نع هيساىصس و نايالاورككششاولنعمل
 7 "طباع نع دارت يان اا '

 م يك اووي ع سم يع يعمم ةحرخيقاي 3

 ظ اعنف حالو يجول اسلام اعني هي ايساننإ عيلتلعإا ءلصتاي ب ايركولا هيل

 ملام ني اّمحلا شلهخانماوايعشي هلا نع اغيارخالا «اببزع تينيس ةنسسلال | ظ دب هضرشت برسل اناسل و ةيبومك اب طن حالص !اهن خ1 نيفتحاو نم
 ظ ئاهح ىو ببالك ةمعورشملا أمس اهيل ةرفتئم مولعلا جي ءافجريع

 ظ قطصملا اننا ئذ نوما نوع: يوزاو أنين ظحلارويودالا ريس هجئاذكما

 ْ | مايطاخم داي مم ماللا نوكسس -علصلا ليم محلا موب ةدلمللا نع يس |

 ادت تال اممم يلح ىسان تلح اف ةنيس نيب دوشع نسم ىلا المد !:نمعب

 | كيقوةئبجالبق ى انلا تلك هل يزد ياةكرج َىلمحلاوهد نيوهفن ١ نمد
 ىب ىكيلاب كتل وأنا ئسيعتملا هشاوا ةيباك عفت ترحكيىالغنملا نا

 0 تح لك عا زتنلا وخلا كد مما داوي ققيلاب ناسللاج لصا ئاشلا فن
 ظ بذل اهكىلإ لاةريخإلا قطن الخ هنأسل لصي ىح ةداعوااعرش ع 5
 سالب نوع لاح وك ل اهيل ثا نامل ندعوا رخو كنكلا نمرزيوولم
 ظ هوكي اهلنا عاب لل يلح بكل و ىدنسنأك نوعالو تحاك
 من قعد ى ةسولاب اىسالاوا فنولا باكو اكيد وويل !ةنوناسيمو
 انين نم ناعب نعد قي ىلا ةسلست ا مولا
 نع ميلك عم اسلا ىدلم ىرحملا ب ادنال عتاجلا لف طحرعي امن امياتنكوف

 دوميأ ام كاَتَح او اطخ اناقشراومد موتني نب هنا هببسم باطخلاب١
 ل د نسيه مخ طخ ظفيم مذا اهيفطعتش عيشي لاق قس

 ١ بليد قنها ب !انمي 1كيعو ادزرو هركذتو ل ىمب ممسو يلع هند !ىلص هذا

 نب ىسيع مجرب نائما ى وييوساب>دصلا م ملطنح !هنب اكاد ونا ظنللاب
 ه.هاورّو نددانع اننى كاجو نب مصحب سيل اذمح كاتو مدا



 لاو تايه اولا ينج ا ني هدرو او يفي لاو ميعم وبا اضي ا نع

 بال ب ىح

 جالا ويدعو هوبا بيرد ايل أهيدا محر

 اييلع ظن اج مل ةدادر ورع نب نا قمل ببنت اورلا ئاشللا قب امياستكا ,نل همك

 بمد ناك بلا ةوعذئ لوحرلأ لاجر أ ىلكوم أب ابكس] يويسيل يلارطلا كاتو

 نب لع نب نك مهلك ويح و بلح عسل و كحد هن اهال عب اهيغسم وعد

 لاق و هريع همعطو نابح نب , ينخم هنم نلتنح أ ميل نب ىلا ب اطنخ
 كاعالا بياغير نت وكل هيد اح اسم ّيحلا نبع هريخ ميلع تكسب ناطّملا نبا
 هن اييسريكانم هل سالثملا لاق هلع رروباءاهد ناري نب دهي ميسو
 ىلا نه

 ؛ هيدرئحال اع كلت اول اهل ببسب ماعم ماكم ربا منيا محر
 لولا ةرتسلا نرييتخا ىقهانا كاذب مهاد كد ع هتسع ببسإ

 كمي دحلا! نص و ميجانص يدعتنبال يرحل او مورست نب هب حعسش ولا

 ا[ناهبزش ان كاق هنسيربنت لاكتالل نو ربكع ىوازكس سا ورع كك
 ب كل هريطك هيل قول جيبو انعتزو ميلعفو ةوذ نيفنلا|

 نارتحالاو مكتن' اتيت شس ١5 42 :.ال ناك حاولا نيرم نك ةر وصح
 مد ندع ماظتاو ك ايادالم مل, ناو تيمع هع تنس نا اهنالا مكتسإل
 تييصلاالا او د هلاهو.نح ارمالاربك !كه كتل اض هد اذ لص كك ناسكس ١
 كنان ب دن ١ نع بمد. ى يدا طب انهداوه !نح دزاسلا در ىلع ربك ناإلا

 م ب 07 ااجس 9و ةادشلوررا يرصبلا ئدتخلا ىئعو

 ' ظ تيا يافؤلا يل
 ع تهيج ل فن! اربح ى !لاَتادنع ما محور

 « ىيلعلا كاتسما تكسمحاو «لتف مىلعو اك نث كد ذ داق اند لاق

 :ه هلآتمدر وطتش الخل مات ؛لئّصوءاركع ارا ١بعيربط نم نطنالا
 هاير حام نإ يعج ًّ اونا ةاييندآ ىَناْك هن نئ لوماذا

 92 .. "سم ١بابذأن ئ و. لاق مه يبي رلااضد ملمع

 ىهتكييدي دي اما كاتاويسم عينك تلين مف: ل اذ نبع. ملا محت
 تانؤيكب يبعد ري انهدا تاعدويسم نعرجعت نايجزم م لقد انا ىلا نب
 ىلع نع هدر اوئس عمد لاعر نسداالو هدراوب عاحزخس ١نتيالزد ارسسنا)
 يلع لاق هن ل الظاذلاو ةنخ ةكاسحمل افلا نع نرمك نا لب اًمداىلع

 ُئ , اننا لكملا هدهد اق لميجلا خشن اطارابعم ناتيمللا :ةيجيدتمن ووك

 ' السوم هدا راهع. ديل نب هداج نعتمح كتغالأج د اطنم ق ديطي ارنا نيو نيف ولأ ئ

 هن يبه نل ا كأق هةيعو ةووعا نع مرطب زحبا ىعات يسؤورلا يبخل اوه
 د ف ا «٠ هب اه ىن يا اللذو حس تام نب اع هيلو قواددص

 مهر



 تللقوحال !نمعب اونسد اىلعاموتم بيداتلا نوي كيد اليحا .مكربالو

 مد هناباتا دب ! صحا ةدروكوم بدنا لوم لع صخب رمل يلع لاق اماو

 مهي كل نعم نأذ ب صلادل) مهرصعو قييم وجوال سابو ضحدال

 دصتدالو لت اقدار هجزدا١قتبب وب ضالاو ضرس ل نجل ه١ ادهم ال
 ننحابتع وكي يجئ نع مكلع ةلايو داعالاو ام امش ١ الوامفشتت هب نصب

 يدع نب نا حمص مد المو هديا بسع نيءر اج نع يبزلا يل نع تشد ازيطك
 ملامح كاومتح نناعاض مجلي هلهنا لب هقالخعزيالاو ه هزماو هحرح

 هم م / عدص ا ب ْ ٠ مهقماد و ئيد نب و يامشلاو

 هتاوناللن يذلا منموملا مس![بلا كيش هربتنا لمح “ :ميلامتجرر

 فيديو يردي كيفما اكن كذا اه يسدع اك كنوك د لات ىت ىا
 رمههو لب اسسلا | قه هد تنسو ىق ورعب دإب نولاسيف جبس خم

 كا نازللا مد ىئانكمْزصحل [١ يلاوصهو ليقسملا نم داباركملا
 موب نيمدر !مهاع لك انمطب ارد رخلا انه .يوار اطع ناكدردم انييظنح اا

 هيلا نفح ديراعق روغح زو نون هيف عاج ردوكتسي هدا عد تءامئح
 ةببسسد ى (سسارم ارا اظح نع سابع نسر لل بح امن !ئح ىم فيسألا يي .نط.نم

 لحسم انعم ناسمار لكزتح قحم. ن اجرجلا لا ويرش وإن انآ سس ريح ىلا
 بزوعلاو ىيهسلا حاطم ةبسراننأب هامحم ةريع لاق و بهد هلب لك يا

 اهنالب مهما !نكىيبر اذ نم ناس ارت سر اذاول اذ: هلك قرا ترك ذا
 نب بليد يلوم ملسم أ نومه اطعو ككذاميدا ىوسز نع انغلب لاك هنا عا
 داون لسرا ىسلبعي طولاصيرنا و طوانكو معلا و رصرحم ني.لاث وسهل

 يردتبلا نيم در زاكي ناحل! نجى قيطلاوجم ىلع نع يورو ةبارتصاو

 لياضفإو هئيىدخ نابد حسا د والا ى رجم نب هبّهعتت هلم اح ونص ىلأئ

 مكحاذ لقمد! الو عوشلا مايك ام مند سيلن طابرلا ىلع ندرك او لاعالا
 كيداحاى جم استتيلا مف هرعب ديحا مام كَةَعَت طو.مجال نالطببإإب ملام
 باؤلاو فحم ىإ ! دبع لصتم داس ربح ئ رو دحءماكحالا هذ ليرانعتلا
 ةاوطل منح ناو نيل عسب ةرشح لماع قابم ءؤناؤتو جس | ىنمل نا ظلعلب
 ميْم اع درج يف د4 هرجع طهي هسا هاا ةراداْئ)

 بوبس ىدربك ينل مس ١ارئاداحلا قمم ىبرسخلا نر اح ويب محرر

 .هلاقب ىيىجلاومد اذ يع يس نفث اظ و. ىئبيملا هل سمياون 5

 ماه تبع ديوس دج نعبعبجبب ميدي هج رقحو هب اكو

 يدع نع حاملا دك يدا مك دز نحو رممق نورظس يلسملاركسع
 ا ا اد كيما يمي زلا ةرهاو عيت لاق ييعجلا باه نب ١
 ىاموهلإة دعب يا ليللا نم مانق الهر, بلطلا نعم ضاموه منن احر
 كيللا :لضب يلع بتل مهكر ول و ىف مو دعب ةالصالا !ىدهت يهسب ال



 نائون اميسح ند. نود, طعنت انود لاه لف او انعم مد قس دانه مط ْ

 + اجيوم دعب ان قنص. مدعي. جدع م "« ويس تس هات 1

 ان دكيمتعي د ةلظلم هلم مال جيد طاراشمال عج لم نب كالحب تبا ظ

 نا ب ٠ نا تلصن ريع ١ىد هلهيا ةباود دن ارمإ لكّمت اند: ةىكرولاو

 ! .دردو انعم انتم ام مب هند هسدجاو زو شد يأ عت كفيت

 :ز دال ال يصح اهي يدا سائحلا لحي هالو هنىكسل يملأ هجولاب ضهور هجر ود
 هم هس / 46 4 , ءهَسلعو ىلنل ايظ اب ا: و ةالصنإبةجونلارما بش مبعد

 -+ فإناذ لام اهجو د تظناو تلصل ىيدلانم تما ةاوما نا محر

 + بسصعمي م 6 ' سلع 2 ااه ١4 , دم اذا مهرج و تنص

 غ0 ايما سبل ىبيلحلا كءاوايك داما

 هاهم نال هن ترا نك لكن الجر هدا ممحر هون بزمالاغا برذالاب

 تاانان قطصتانا كنذو رس اننا ل اكبتس ال هجولا ىلع ادأ بر ةلزعمب
 سد نب ظج هلمال لصحب ناذاراا دايو ىلا هسفانأم

 يب قل نخ شك بح هانا ذأ يح طلت اوم مئمص ئع الداغ ملع

 ياء تو ميزسا سيخ رس طيات ل اك رمح

 ةينييؤيسما , . ءااحفأ اد كل هورعدخب يدؤملال ا مد معشوو موك

 ش هلأ هب ا يا هم الحان اوطكمو كلعإْما لتذعتاوةنغ انني الحر هسا مكن

 باين نطكوامسا هناوسا ممل سلع وكت يب كن دقمنو كبل! ىلع تدرشا

 :ءاشتللل ىقد زمر مشي أع. نع قمح موبيل نفاس ىف ١ نك اهل فتبي نام نانا
 هدأ نبك نب لا هيد فيرعنم دهيجأ يدنا تاقادتن يع سيل و
 ءاإو دي 2 م «ينيذأ ه نكن
 : الا لع مكن اوس رول ا عب ريطفلا كننلد أه انءانشم ١ ياو مَقَدا محر

 ثايسحالا د منلاو جملا هرتشككاب. -ئهرخ ىف نيكس ١و يطناو صل ىتحو

 نمبفي يان ون نال مكس اذ وان مذ ابصاريباسب ماهو. ئيبس انك
 يفعل مدد قالو رائيد ضاجتجل مىيع ئاخؤانمل يارد نميلو سحدر

 فدع انؤم قوفد دعاس ند نزحبلا لت يسرا اك.ناك ميلع اهمامح

 اواي: عيَعِب هيلي هايتجاو يئن ماوه |ههرسنج هناي ملاذ حلا يعاتب
 ٠ اهوحوحا نا ميج ,قدادا قد ٌقئدنحلا بادم !ييلع.قل 1ي3ييرائاهيسوم بلع
 : ناسخ ١ 5 نك ئ هب ح صا ماشا ئ فائكد مهد مخ قبح فاخب

 داك ابيس ه واوهورثح | هحو نب هأنعمج ياا نمل

 ى يابو 5اكن و 5 ليحو ماينحب ةنهابتدا مون ى.لن ند َي يما نوم , مسملا

 2 هانت د كتاياجل ب هريدتم ل ديتميتا سيل تيد

 اكو ثني تدان اند كونمجلا نس ارب الا نكح ىلا يبد ةلنرلا نميمين هم هيو



 هانم وسم اني دك قدتقن طيح بشلا ىف متداقا فيعمل هله 15 و85 حل مى ولخا»
 .ميلعائاو بلع ضم !نودو هتحر تي ميم ناي يعمل اظنانن مولظملا

 هدو ةنرعم طرشي لص اين دلائ هج مولطظملا طقس اول اند فالخلا ائاو

 ادنهنا «فيصومد اخو معلا صح اوس ةرعزمه قا نع ان لطم كب دحلأو
 | ءاميع لوح اونا وديع كييصي ادافرأ تساوت نيالسإلا اجلا شو يف رمل (م

 ادع ملت ال سي ظل ةفللح حبا رانملا نإن.دحملا ن اطلس هاد فخ

 عب اهك ع هده 3 ل ةهر ظلم  اميمهغت كلان + دادس 6 تدعم

 1 0و وبن باب يجرب د ابنت عت مندا[ مخ

 ١ مانجو رومالاو تياضمرزع اله اسوا اداوج وكس عض اوم اعد
 م ىم اغّساو اثم او.جيبلا لاوحار زك ١ نكون ىبتدا قاع ل كن ةقيبشبع حوض
 20000 ميلعام و يا مق أذل [ىفع ه يش 11 اك عاباذإا كا كبح
 ةمحم مسا ىلع كلاب ىِبسُم !نفهو عج انظنخ يل ع يفت 1( مب
 | فب مراكم ى لعل او بلطل اى :قينصتلاو رع اشك كرري والي اسمان
 | عاسشتلاوّملويسل انا ىلع ل ىبش كان ىلع اعلا بر ياقلا نائم الحالا
 ؤ اضضأ بلطيم شات تحد ! انسخ مل انف هكدا اله! هن اوكك و قامت ال بنس
 ١ ملعاهإ هدطم بلطلا نيب اضّملا يس ناك ن ااه كيرحلا نب ل اند. ىلا

 ديرواج نع حيبلا نه 5 هع ىلع هل اب هربص لن أعم اهل بسمك
 -. له تلو

 يلع يم اذن يفرش انو يمرس س 0 امون مدل مهتحرر

 لاتالمت ملا نسم يدعو كر اطلس 2 نيد ىلع هج
 « ىلع نعام وسوم دحا ةاذز و قارعلاطفاحلا
 تين اهي اا ثود نير كاس دوا ند نجرلا ملك نا نع ند ىبس ىم ميد ارمجر
 ب هن ابا سمو و ن وعرف ةيدقييشت نم هب تيذا امم دكساد هموت هاؤأياهب

 هوهر ىح لياوسا ١ ئب نم هحم ئمأ نم .تنعد ندو لب مكالهاو دصعقو مملع
 دس ااا معم تلي ناوماح عيا لدي هوميد اوةردالا)ى
 م ريعتظ اظن ندو ليزغثلا هبانجام بنانيعلا هيسحلا هن ازوعم نم ىالرام

 امي كلساك لق مسن ممجت الخ 7 يشطف مه اباطفوتسو
 ٠ هطزماللا 15 معي ىطتك يد وط ىلع مهاد اضاه روس اول انقذ مهد اريل انتبعم
 ْ 5 اوكرميل تحن ةييسلا١ رحت الحا ىلع ىع ايدلدلاخش مهد اند ىح
 : اد كيلي يبدا جبر كات نوع بال لامك ناحخ طي ونقتم است :هاهانقشا# يئن
 هركشزتج ههيجو ينسخ «ددارءجو انيرجتد) الو ابمك لدعام ةهسحلاو نعمك نأ
 اهيزنوادح ىرشال ند ىلا مذ وردهيلع مدخشت ١ نعجه هم اك 2

 : و يذلا بغوتح يزل !ماتحا كذ ئ هسنط ىلع هلاك مدا قحلاراكي
 ا
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 هديوام, تيب او اعد اظوا ام ايسئنالا3َ لك أ هكلث نود انأ هر اك كر بيو فنتكملا
 نبيؤلي اه ملاعلل ميلستدراض ى يىنكنح نا لاق اهداوا هن واام مهل درع
 تان تسبب دن اسيا دعي ضايج اولد ال امك ىلا 2 لاث'و ءاهجلا
 ووص نع رمل ]عوامل وقس ااه ئلمد احلا« الكب ال/نح السنا ويل والا
 1م ا و حرا اللا نم
 سياونب م املأ و ل رعد ١ اىلعل ! ىلكو اورُمظ ا وذظت. او دما جسام

 عويلاداتخاو كس شهار ادرظ او نئيط سما دمع قحاب عمصلاو ةيدركسلا
 ذيع هبترتمل | يذال اّيعرو نيدشمل ا حاصحو نيذلاى وما ئ دش ايتها
 سن نو نحأي لكي نب اجل اب حظ [بلاو:ةرمح 'ظلدازوعتل اسنم نب نئصرب الد

 ماونلا ىلع هدا نو ماهخالا عجرشا و5 و محلا مندأف ب ١داشيسحاب
 ءيلاعةيبنا لص يلا ١ ئنحر ود ناك اكد اق د وهل نإ ىئع ئءروصح |

 صطغاو لبالا نم هبا نسم اع نب عدوش اللا كل ا4عاذ ٌةنيشكماا ئءاسان١ سو |
 صوت فز اذ برفلا فلوكنا ئد اس ان ىظع 2و ابيلثم:نئصح نبا هثيميح

 اهب ىت نال اين ل دنع ام ةهستملا نهانا هساؤ لهز داعم ةديسكلا نإ

 فب هتيتاذ عسو و ملع هيدا ل ص ىئمل] تويحال هيداو تلمح يلاغت مدد ا هجو ْ

 هيدا مهر انوشزوصريسلا ل3 دحي ملاؤا ل دعي نمو ىلع لمنال
 د تلو اله و بأ نما. د 5 1 خب ! يب ىم

 200 كلاكرا محو ةاناانل ناهد قولا نسوي هينا محرز
 صالحا 1ؤ١ةر دايصارعد رس تحرخ ىلا لسير ا مَ هتمللا هده نيبلاو

 :سخرو امضاَون هنات١نخ هبنال) كتر. مجف لا دن نح ارك سالاو
 هير اناس ق هرظن نسحو 5001 ناك نايعالز اكباو فس ود) ناله
 لديكي ينجب اببنالاناىلع بشت لَجع تك ٌسو هيويجلا 3-5

 .تيشيلاوأ متم ينص ور ميجا ةياطخلا ستيلا و اصقد. لكيذ
 ريوس وكنا تحبون بعدم نب د بي نمثل ي

 فوع ىب لوس شاف اتا نيا كيب سيبس تادكاول فسوي حا هنا مهر
 .ككيادوسر ةباجايا 'غن اجالاةتعرسال ىسحلا كل ىط نعد كيم اى ا

 هاكز ىلا حجر ال نأت نئينحت ل سرها نايس ايلخمل اوطخ ماع ههنا ربخا يذلا
 مونم اون ئيح نم انعهدو يب ال ارح املا ةنيشل ل اناس هتف كك هييس ىا

 فس ول ناكول ىصصتخت ىارؤبا لع تاك هياالنوتشتن اك فيس وب ىلع اكناف

 لجشولاهد هسا قدح لقكتسي نلترمل د ارا او لوسرلا وم .جّرحول
 اولأت ا ايتونز سر مز جانب

 الفت كوت مز, وميظنبل وسلا كاوتش أ نيدو هكذد ا تب اجا ن كبطت ب

 طجإ االسم هانيلمجي و ه ىنع ريا حيقَت ىلا دو دس الاب قلتم اا



 جو ميظعيرم ال) قدس عيمس ىسبجلا تفلح ام اولؤقي المل ووبرل متلزكم
 بهدي نلاب ا هةمسرومل جيلا مهرج ىلع انف قطصباركذااثا ليم نان ريك

 اجلا نأ نينزاغ1 اهي و كيسدشب قح ١ ياانطم هرجع اب عدم ىو'ةل اح نع معيب

 كلذ دحد ير ىع ناب تلواح مث ج :ورحخلا ترابل انا تكون ٍيارخاةجو

 10ايجابن عرالإ بيوت ررجوب يب جراح مطعما هنمدنا كذتو

 ب ىمال ا نيزمرحالا لك ناسا يع مالسن ا ملغ داراف مم املأ مون ىلا

 نييدلا لكى نم جوونحلا : مح مح ”كراعلا لانا هنه. لكيم قهملا نو د

 هماعبد تكد داب نما قسم ود, ن اكن و مست ىاقيلنا نم. قلل ةينب.امج
 تافسوب ناله مىضمب هلاك مسمي: و

 هاري هص هن درت! قغ هتان و ةاطوما كتدا نب هل اند ن.جيسلا ند جرتكي
 نامد ارفش هتلؤمةمازسإ هيدا ل ظهذج يوي سلا + رس وحجب هب

 نسا نعني هبديديغلو انبات ن مج .هتلزنم قيعَك وهت 3
 + الب 2 شر و1 ب . اليسري ع صم

 ليقو نس ئيراشم هئامغت نك 77 هوم ام زب# أسف مند ١ مهر

 مس اجار اذ ماسي يلع مدي 'ىطض ىنبل خاب !دذاو م كك هيام كلم

 قزوارمجا لق ىلع ظاكح قمسي ميلا نظن ؟ ناي كلطتم ةبايلاطل انيانينص

 ةيىمللا لا بزرصب باهظ ىد مونلا عب لامن جا تع اذ جسما
 مؤملا ندجن لام لظمحا ال ةدالح هلأم العب مكت داوس يلاوا دامرلا نولك

 مكباسلا معد فيلا هتبطاح ا وركن ند واع يع هدد! لوسيراب مظمد نك

 1 نمكيحا و ميله اجلا نم تيبلابرما نم ل و اوهدرو ظعاوملاو كح إب هنمشسملا
 هيت زنا ىلا ةسض دى دئنالا ثالُم ىكانالف نب بنكي كدواو ىجداحال اد

 فنا ندب دؤعلا نيد اوهو ةليمملاىتسكم ينل نىلكسر ةرامملا عِبد

 ظ ىراجا ترو هم دع ند در وو هرب ررهجز فب ١ نع اهعبحلاى ناكلم نسب كبد

 يا 0نججا يو دس بيسة سوو راجح

 +. ٠ مدي دسريع هعض و يزن ىيحأ
 نيل وابا بسط نم ملظخ !نيرعل بني نفاخ املس عيدك قى مين محد

 يك دال اهراس ةيجاع جاذج ديبغللأ ىلإ اهبصلا هاعد ئح

 تم نع إن اك نبا ممم 1 اوه اود بيرج نع كاكأ عتبات ام لع

 نال وو ةدابملل تّلخ لب يا ىراكتا ماهضمسس تيؤلح بحل | ممل لا اعف

 نم ماعم اذعت تاكا ىهابح ىف ملفع مح !فلاكك هدد ا فىيال ىم ةيولطم

 رااعغيرت هلمطب نعش ذوي نذانع نع كيحلا بعت كرال نع نيركف لبذل

 | داس اه ارظننك ناع (رب, وفح_ونىع ضوثأ تيد ..لخد ىج نإ درع نيكس يح نم
 | بهل لمخاول ام ثوب ند نايبصب هقي طا فرو يروا مجرم مد اهتهاو
 عتذو ,ئاسيل واسمح فيمي سماوات مككشتا اين لاجله هاشم
 “2 كيج ذاعم نع



 محا[

 وكس داون وسكد يازلا

ماهالا يابحر ئناكلح عيطلوك كر م١ ةهأ اكمل اوعلب
 كازمل ١ 

 ةيادحيدعاد ياو الكم ل لكتلا نع ع ننابص نع هلأ يأ| هنانتتل مح طظحتك ند. عيدا مهجر

 قاسي االل صتشلا نخر ّى هلو اديمال :قدزل | نط ملهتملا اسيدال طوؤشم مالظحل أ
 عش :بليع ساو !ءفرئابعات هنييش وفل مالا ادعوك يراها ذالل جمحذ قاد

 سصخن ناكل اللا تسفر و ةيانعالاوب يونيو 'هلح ئدهب ياي انانياشلارض

 ةجبزالا ه نورد هب كتي يدل ظلططلا ارتكب نن1 جب طرهأ مجاز ند ىلع هام

 لهن هب قلي ام ى) هل امز. فرع. 5.اطخ )دج امهم طرشمب جوتملا قلحا حد
 هد قمازكت نط ئاؤ اعلا عيتسن لى! ان طا كندا لاس أوز «بقهباوو ع

 دحباها عض نم اَحَتوْرَع !ند !هلب ىّق و هتلاو ىف ارد رولا نينع نب نيرك

 هفش.ى إتك كل ص وادا رنعم نئاقاخ دك نكات ىع عاما
 هيلع ىشذاو سد .ردتخ نم ان اخ نكن طماط اذاياعط هيل

 في ند ديغ مدون اع. «ىن, ئع ند انا تا مما يمت ياو م

 ْ بينج بانك حلل اعانعنملا يهمل كاتي وميملا ي ى نيس اداب

 ينرلا الند يم م ءاورد يئن بانك طتدادلا ناتو تي دخل حلمي
 7 هذي 21 لوا راك لص الل صقا ه١ رع ولد

 50 وكلام هيلع هلام نيك + ةوعب قلعه شو. ياا! زللاو ذا
 فرج :اهف ايهاب راع اللا ناك نع يف كردعبلك د ولاء كن و ىلع 2

 م ىلع نعةباؤملا ١ باتنك ىف نايض ب عيل او ١ ئووملاو وطلال سولا

 خبايا ادم علارصا طن اقل ادللمل اوبن نور عاام ئدسولاريصا
8 ١ 

 يااا ع لس فيمص

 كييك هاي و اع اوف دلحا ىاململب كب هول ات ىجخاثس مي لم ارا مهد
 نكت خلع يا هدم يع وا نين ند ل نبمال وزعم و نبق صئشوا دان نم صّش
 ' هتستي رض طلح ىلغ مادو هبلقد ام الك ظنمحإ ن١ امعو يىريكد لاعب

 ١:5 دوج ئم ىو امل يا جماس نم ىع وا حلم به ؛يالور ىئداز
 احاو قس وك بح زل ام اع ىلإ ىئيشسست ملبس صحو مئرعملاو و محلا كاركو
 د د وهامة اكميكاومدو !هيلَِت بوجو هيم ورولماىتد و منسسلا

 هد رحآئ يي هللا هثف عمعبلا كام هنوكي الو نم انكل ةئيسإلا انهلمل اىلع

 نكاشسع نن هعس أهج ندب هعزاتو مىخلا ى هلديت نم ف ىمد .ئن نامزلا

 :«هوئم ماحلاةاورر و روج ذاك ب ين ىنع عام اشلا

 مه سولع ىلع لسن د :ةوحالا ناشاؤ بعز 7 ا
 ممل فصول م الا باسجلا ك ذ ةوعالا:مليضم ىصتقم لب منن نابحو ْ

 هم نفحا ئاضيإالا شعت.ة وحالا ضتقم لد 0 ةوحالاب

 مايئهالك ىحلاب نوهت مث وكطميح نم نيني هومآلا صو رسل زم
 وو فاقيا تم نب دش لب ابحت باعك م.اح ىف.ا نب عاطملا خ هركذ

 ئم كودروثس هريبك سنده نه ىف: اريام“

 نع



 . كع ير اطْمملا المل أوب أعم ضأن نب دانس رشد كيا ئه

 بت مرتييس اننيعوبلأ رح دو موج نب ياعدلا ةيشخ نم تكب انيعيدتا. ١ مهر

 ولاة زاغم ىعرانكلا لاق واظايرلأ ئ سروتحلاخ ياهدبا قسم

 هددا دبع نب هيعالا هتك مل يمر لا كني وح ىم بيوغ كات :؛ ةربرهم ىلإ نع لح

 , ٠ بره نب يوُس نع د دينمحلا

 ه هيمو كزع قع وع ب دالا ئىسح نحا ئه يسوم ىلعو انيلع هيلا حر

 ربضب ئعق.راصول هيلا ناشلا م ىعو هللا يسن ند قسح وب وب ام عم ىلا
 ككرتد خلت مل ىسنن لش م ادا تالت نع ضنحلا لاوسملإبةر هابل فع

 الك هلومب ند ميلع طركس اك هرجع ىنلاوقد تولي ئحىيذ ئعرابخسالا

 همي نعل | ضنحلا ميحاصد يأرل اكد ممم كلا د ىحا يح ىثد نع ىلا
 يعج رسب عطا مس نع ٌةكتلاسا نأ كانرنكك ياسنملا ىربع

 ١ةذاعتسسأو تبسم :دكري مرص طردشاباذ ولا وحلف يقتنا ارذع يم

 .ةيسال هال هاير رف ٌتيح هسئئب اهلملا هاب دار داونات هقمحج

 ا دما وكلا نيكي بم يون هئاَح ئس ملع١ والا و لح
 |ىس وم لعب وح ىحا ن اكلم لزن واهسلا تيد او
 وعف 5 امهساو لافرحا لكم لزمن يس ىم نم معارصخلا لوب
 ايموجي و يووم 1 جم

 مىعمب نا نكم ال ناكول ةاادوجوم تل اذأ ه نعد هلاح رك مل هنا معر نح هب

 م هاني ىدا نم باجاو ىس ىم يار (ىماونع متم ىركم هرباعصل!رباكا نمحب
 هنانم موكيال ىن ويزرع و ىبب ىم (كد ضخ ثم وتنام جاب ان نيتقإ نا

 ايل او نئع/ةْعد اطخذ ١ ه نمد ميلع مجان 0 كا رنصتملا اًمب و هدا اطع نبب كام

 مه كيال ىنلازت داوملا بح جلب نإ لارهتتشاو هنعننحالاو هداقل صيغ كك
 | اه 9 ىضئخو هس ىبنب نأ اع ولأ ب اذأ ئح ميفاو ه فتحا

 و ملسرولا ف هنن و دولو بكى عريبكلا ضارتع لرمع ا كزت و'جاككا مرح لاول

 -دييلخت معلا مع ناو عانّملا هل فشنلب ئحربصي لب ناكتالاب هر كيبيالو

 هسض ئ هبأىص نم. .عمدا ة ىلنن نم اطح ناك هبار ممل اح ام يح هياعم
 هج اعبر ورح قمن نم نم مكذ اهيع امس ب برغتسي قبأَق د ىلع ملطت ب نكلاذا

 ©العلاةم رص هحم لمح بح ىلاهت وو ى انزل ةرارحلابان ابحا بيبطلا
 بوحوؤئ مظع لصا١نك , ميضعي كامو بطلاب هل ا هند بصصتد
 كك ن د لومحلل هتماحرسمظت ما داو عر يشنا بأجاملك ف ميلياشللا١

 0 تو 01ج ىف ا نع اين لابإاتكئ

 رح مصَق ئ ناكل اهلور ثي ىحلا نهد يهذلأ هزم او ايرطركم ىلع
 اديدع عن ئحربص ناو هدد دوول يدوم هيد !مجري ظلعلب يسومو ضخلا

 اصر اجا نم

 هب الأ وظ لبق سي اهيطسىئف نوموككةيزلا يا ايطسس ادا يما احر

 ك1 وبر مي ل هس

 سس

 < دمه »د كيو -:

 2 ل

 مهام مس
 سد
 ىه. يحشد

 2ع ج يوكو اد
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 لاكءاممصلاأئ يه ْنلأ هدر وا أطعنب نامع ميددق ىف اهلا ةوباذو بع نب نعرج
 . يب -. هميم ىلتحاوريعو ئطّمرادلا
 هييماثكاو ماالسلإب للجر كل بسك اا ك) مالت درك ىح باتكلا ب اوجد
 . ىلا ظلعلا ا و درلا كلغ بجو ةكريع هارد وا كَ اَرَسِب هلل ع ديكملا لصد
 'يوؤيلا لات ىبابخ نب بعد نم ومد ومع [كمثأ نم رج حرص هيو ملس ارث
 ودوم اما ئرال هّحيلبي ىوسرالا ىلع يجو تابشسن جم مالسل!لسراول ذ
 بن هيا همارل | ن !لىسرلا نا ٌىَبَمَكل اورج نب لاق هب )عد دولاب هناي
 ا ضخ نم مالسي صا هاتاولو يوؤملا لاك مم ةحب دىحالاومناخالاب
 بي ايشلا هجرت جاك !ملبملأ ىلع دربادا تكسو ار ىف دولا بجو مق دو

 ةحاخ وير اطلنم كارول از دك ل (ن جاسكل ١بااوج درر نكاتتاو ||
 هنن اةفسن» هسا كة ا ةفحم |

 < ف ,تماوللا نى بجاو قع“ ليللطحاو1لملنحلا بك 5 -٠ ١50
 ن2. .بماتكسّنسحا ةلبص اى .ق التلامهتاذ ناؤعالا دا ٠

 ئسكلا تن ىح ند نع ) ىبملا نمبونم ئامام ىلا محجرثا درلاو كارخلا 1

 :تمخا وينكم هينمم كلام نب سندا نعد رح عد رم ئعاك بلا ريم نن) ||
 ئيبل ارم جركتم ممّمع لب هالك ردالاو مإسو هجرح يدع نب هجري انا
 لح كب داحا لك نآسللا ئ دريك انكا يور منع ى وازلاو م اعونص ىلا يورد
 مهل ناسّيد هع مياورلا لك ال تاعوص ولا يد دن نايح نب لاق همك اسم |
 يوس ئل وملا هبّمعتي ريثو ممضوب يدراوجلا نب محرثب نيو كيب ىلا! نه
 فيركت وب ١ىال نب اهل ود هيلار اكنلا نب بع نب ل قكوهو ا ىه اش هل ناب
 تككلاه ىإ نع ميكح ىب ىلع نع مانع نب ىيبع ىع يف ىلخلا عج نع يرمل |
 ايعزب. نإ نل ولا ف سكب ره اظ ىابع نب نع طلائع رب وج نع جا
 هعئر هيمن ئدإ كاق دّمن هم لك نمومدائ او هنالك س الاو مهكر

 مث ىحلا ىكعرجوب اكعبلعر جود ىيارك بص مسح ىلع مسخ مالاس دنا
 ْث !ممينحاو ب وج لأ عر ومين اوبجاوال يو شه ةباانوح ميفااعد و
 ةريرهر يانع باؤيل جاتك و ناسح نب يكلاوب ا عاج اوهدو ىلع درب الرئافلا
 9. * اضيأ قهيرلا ممع هاقد و
 نىلظدأ زلم ا خد ىاو لق دان كرتت اها ضن قعملاو اطعالاب درت دازلاو ليفتتللول قرح اح نوكست سسك ىلظموئو ليراسلإ اد د د

 م طوتكمل اىلع./,للحا نك اواول ا ناب جوي اهلام و مانمل ا ندرجج هن أذ كظم |
 ماورد نوش قب (سل١ اهةمتعت مذ و نوي لأح ىلع د اح ىطمل انيكك نطملا

 | ران وسإر تلح مناك ايمن ووك نلظاو طن ابنا ةدارال يمت اذه يبطنا



 همه اب ب ص لكسومئه ىلظ ناولو يئن علب نامره در هو دءزب ال سن

 كان هاْجالا نع فرعي َيَُِم د لسع كل ناك اك ١١ ؤ١ تلظدا نال !باعي دنا

 هس قبنعنل سبع ما عدن نكس تنب روح نش ةءاكزلاز تع مح اطوناو
 د أحم اهب و ىع 5 بيح ىه بيوت او و تاحب ابل نم تنال اعسا تح سى ةكب

 « بهم ىي صحربلا دبع نبل اة اذددوه و با تي ىحاهي مسام

 هوزخب ماسول اما ينزل طظندلا» مالسلاب كا نا نكداب وجو جسما ىلع مالسل أو در
 درلا بحبو ميرعلا سكي م مل بجي ايد اث لام اهب املا خسسي لسيف د
 د ىعال ثيح هلك و نيسج ضاّلا هرك حاب اوج سعب مدر مرح ان ان اروع

 نال د ارم ل ٌمخيصب درلا نكي يف ججبأ ةشيصب امتبالا متم م ل ورجع نيب هل اذ
 هرك ذ | انك ئسحال |نعالدمن لكم اب ادر ن وكب الق ميظستملا ىدتقي جدها

 |ىيسحاو ميلا نظنف ا ن وجاملام ىلا ظنا نع سمبل ا اوضلعو هيعلا يمص 5 نبا
 هن نوييدتن ويجب اكل اولا طياخن قلخلا ياومطمت و لويداا هيلا يا مزلكدأ

 كنك اى مالا الا اهاححل ايس ماكحالاره اوظو مالسالا_ياهش نع مظفاحلا

 ىهد أم كب د يع ىلا ورعك ءرماو رشم نع ىينن و ماعلاو ص اكلت مالي أ

 لابعس نب يب اد "موه فب ءنئاع ممعملا قود اق نام | ىف ورعم
 | ( ميهعل ىنصكأزمر ىيىاصنالا

 ديس اولَّضاتن ال نا مهعج انعم ىلأ بادى وابعج اضي ىلا ىلتملااو در

 اوت مهبل ة خلاب ةععمل ضل اول كيح هو ض دا لب مملح ئع
 بحى نم يتسم نه و هرشل لفس ال ىلبب تاب نم ! نكهة د اييكدل ! لمص

 مظع يبو شومهدو ف ارعلا نب ردا لاو م دحاو جرم ئ براذالاوج

 خلات ميم تام اعلا ف اك !ي يتبل نف.بي ثيبح ايببالاب مهتم !عروثملا
 كنلا عام وملا نب لقب ال تببملا نا ميعرييظملا لاو ى محل عمل انيرتسلا يب
 ؟وراملالف ىعب اها اطتبالا نب ن 16 !ندد قىرلتدالا ل اقر ثح ا لشن يلا مله تدان

 منف ف5 عيتبلا يلا رثسا ةدس دعب دحاب لكف «لادنباب اجارب اجندا
 دم هب ار و نياهد الك هلسحو بلف ةرو ىنمد ناك ءلفلو يرن د أك هب

 ارب امنه ميى.سرل ىحا رود ىب َىِع تاجات رب اج نح ليرعسلا يب اه عبد

 اههاصمو ١م تحلااو در نا مسن و ممل هند !ىلبص هيدا ل ومسر ىداشح ىدانف

 نمرلا يح هّمد يارملا نيبزلالأق عبصم نسح تد لاق اههجج اضم

 تورد ريع نجا لاق كيب نجلا ر كتم عب ن ف لاشون ا عيد اخ! نع مسلط

 هصخاك اه او ٌمتمسلا ئعابب درخد ينجو انا ىل ىملاويرص حيضخو يدا

 هب انويرب اجاكي دح نه جرجخ ف للا نييزلا كام تم كدت هدالنكرمألاو

 داط يح وا اطتنص لغ. نم طيخخلاع ا طابخحلا ووويالا سسكلاب طم اق دز
 لامتو ب نجد عي اب سيل و هب يدع ن!:مم ايلا مري ىلك رسممجل !ند

 هلاقأ نهود هبي قت م أود ئعاهن انكوميُد كل د ىلع ر نمد .ىديل و هن يحمل

1 



 در ٌويسألا ني بط هركزذ اطيب وا اطايخ ماكسي لجر اج اسحب لشح ام
 3 9 هيد ناب يفد نلا مروه رخا هج و نم قييبللا هاؤرو ميلا تنتلي ماف ضمبلاو ١ مو نيمضصوعه د ىرص ازلا ميلك نيمسا ىعرشت وأ ملف ئسلا لا يعض رمي الو هل رش وكلا ل ند يزاجج برم ا يسرتهأ و ىجارب دا فل نب

 رارطشمالا ىرح ل اوسلا كح يل ازا كات انكويدو مادا محبس تيبلا كد ,مكاإْ ست ره ابراخالر امس در نم مالسن اد ةاللصلا يلعب ىسيعذأ5 ءاعطلا صرب اطلا سار لئجول وريادر ئوادبح ليِلَم يشيد ول ويا بأب نل سار ١ للم ولو ب[ ذيام يارسككو يازلا نجد مبلل قزم لباسا ةمزماددد
 مئةناعااطعالاو تاو دع ىلع يدهن ةناعا ناجاحل اهارح لأ وسلا اكول '

 ويح - يس د

 ١ يل !لصو )ال وحرلا اك هنا هلزغمي ياونادا قجرلاىلا لجوشا نوسرر |
 ناؤيتس امل! ل سرلا لعاؤبجوي ملذ مههرمهداطب ننحاو ميلاوعرلا لح
 نب لام د دعب اذا ناطلاوملاسرلا همي ٌضاؤا امه لدالا نابوج مو
 همن نانيّتساللا اكومالا و هلجال اي اتسم ام ه ىنع ىسل نمذ مالكلاو ئتللا
 هاورو يلع تكسو ملمعم هدا ئمر:ةرب ره ىفإأ نع بد اى هناكاه فيك
 تب هددا يجر ىرومبل١ودعو نابح نب و درخكملا بدالايإ يرانغلااضيا هيع ْ

 ْ ن أس نم لاك ٠
 ىنا لاكن مدا الا نلاىلا طخ بزل طيس ىامل اون! ندر برلأ صد |
 ريظعو هعرككو هنأ حبس ةيدارب ىتوذ هعدارم ا لكتسا ىف مركب و ثهالا حاطب انا
 نررلاةوب ؟صح ادم ىنمطي م نب نو و يلع بضع هرم ىداخ نمو مثع رف
 ىلا لا هزفح (ي برن ئمرمالا وئجشيتملا قبس نع حراض هم دري ينم ىلاولا ناب
 ْ لاذ لع ةرمداظت ىو هر كى وعملا نا ىمتد بي, ىرعدا نطو ,تحاع ا

 اه ه دانس او يبه تل1 315 بيد اول قاما تدلازسل ءومرمرح قه هع وظل! |
 || ف )و ُرهو نم نآم كيب دل اوفو سب وم ىلايلاعد ء«ددا ىع وا بفخ و لا و ئسح ْ

 ظ ارلودل تجحهزو و هع تقم ايونع نمو ةربر وهل تبعه وووهوع هل تدم |

 ١

 _-_-00 و بر مس رووا

 ساعح للمشي هاياب لهب نم ةاروما ي تام رحروت ق!نيركوا لاق ودم ٠
 نح ه اسم ئن اربلا سم طركم ىلع ص اسد الب د نج نب ىعرج لو ككل ف |

 اك وزئهوو دوي نب نبمعع هيداح ىهبيملا لا ب اطنحلا نب نع ننب ١
 ف. نل آًتيالك ندا اهميضغ ياا يمطخمس ىف هطد و نب كلاولا ىعر ىف برلا نعر
 هنأكسيا همك نم نيخا و قارعلا نب ٌنل لاقى بتتاك هيعرشملا ننب اًوْيلا
 نائاهسيدلولا ناك اناا ينخعب ىاهبد قووح دوب رول نا هنع ري لاقت و
 دراي لمعلا سئج نم ارجل الك ىلاولا ضرير هدا ضر قلعت هج واه لبق



 لكتهو همآيتل موتدو مهالك مهسي ناهلاوعص دولا باداو يل ازقل كا

 هنو ييزجا يس اع بح ديو عئرت,الو همأما ىكبرالو هربا

 9 يقص نخ بط مهيج هاو ههمجو بطتيالو ايوش ميلا ظني ال
 كد يءومدو كيج نت ريصع يدع ىئيدوملا لاق اهنع هدا ص

 ظ همسة دااباعتجونل نينوي ماوس هير يم يكل لا نال ل

 1 ره سدو مي ,رلع هدا وغصب ناك ويلبي ىلا لصو نيت .رةيملاويحإمكو

 وطمأت او 7 ياام طهر د وييلكو هيلو هتاوس هحاصوفحو ا الو

 تاكد ولع "مالح اميل 57 رقوكا اننمَم ل و عوخ ىح ملول اص وساع +

 ده دوعسسم نب نع تح نيتسنو عيب رحت نأ اهتم ينس اداه
 ْ فيصل ما ند ١ هركاداهل تصركو د١كو راالا مع هاؤرو ا ئمر

 7 : لدار قمح يالا و تنجم و توك حصته ل اكيد نبزوع مه او شميملا ل اذ

 1 0 را ل وصح ىئع ةيامك وص و باردا, مدا تصل يا نت و نيؤد لرسم معد |

 / ْ مث>دلخ قدط و الج راظوك هتجتخاصم ١ يطا ليجر فن١ ثاومل“ا ول ثل ١يناع

 ا م يااخوي ملل لومشللا انبلاب هددغ توك حس نب الاقي

 د ىف نرشسيحو ىلاحوا ةييظّعد <كرن ىلع هل 5 6 اناح _يدئكحد ل نمسح

 ركع عقرو هنذأ ند ىلا رطيع هسا بحت تايلك عبراب ىطْس انا

 2 جويس وح يوي هس ٠-0

 لاي هن اكن يمحو هناا هظجن مل نم و ي) هسا رع ههفع ني همظفت
 رسب ئعللاو اديع نمزرع) امد هل ىح ىف ىهي) ين داعب س ١ انطلاو ىبيطلا
 ملف ركذأ جل ىعيش هناسل ىلع ةدو ىعم تانهلف وجا ئم نكي نا لق اهل١نم

 بيقعنلا ايرامج ناب درو ىين ا هدا هل نب كا قيؤعته ةح ومع "ىئح ءيينمت

 فانا مفر هركنذ هيلع ة لصن١بيعغن نع حارا مك ديضيلاو ول
 فب فداروعز يللا حن أ نسم ل اس >...كفااطق نحر

 فظ واع فاو 3 منع لك ىف ارمموشس هن !ومهكسل نغ هدنشفنا تكول هن! ماع نم

 يح لمذيد او عصاقف جاوب لا نم تلاسم ام هاون مايتم و مايو نم هب
 دم. اناقي يح [عاجنبإد موظف مضره هجو ضو طسو ونش« حايسلا

 تينا معن ف هناهاو هجلاهبوت رقم ويظحعت م نب و هضا ميظع اب امتيحاو

 كو د٠ هقاطْيالىاخطضوو هذ ون هلع اكوا ههلكحاوعدم هنا ئ) جر

 لك الع هطشاع بس د يلا :ونالا مم بح! ود ب فمش 17107" اوبرا

 نحل هالبخيب مذ ةعري امسكت 3 دم يح او نملا ىلا املج ابيتحأ ةحشملا نئسن
 نيرسضو لذ ىعي يز اجب داس اوه ذاىعمح 1 هزيصتتو اممل هموحملا

 ممساسسما مسساع تومامم مم



 م مايملأو هب راما صخ ى 7 ئ اه دحاوا هاوي اك داى

 نب وهال ا مج نب ل ل تسل يووم مفيدا

 ملهم مزلتسماهيظعت واممع هيسموأميلعمدوهان ةلزكء ام يبس وفدامو
 دهن دامعو ه بمحو (يدرب داممجلا ناسحالا لاحت نرف لل لوما

 تئاوغرلا ئاشم هن اشترك وناوي تعري دع اهنا نا نو انيس امضتلا

 هير وسن وع سناع «ردا صر هةردررقن نا نع اهحالك ذك
 « نصح اوثم هلرججبب داي عج كالا دات وهجولا
 لهتساإ ايم ءانحا نه بارد اوصى ماقرلاب تص ياوسكلاب من ١ مع
 ناجم معر لهتسيد 0 ا ئعزجهلاو لئلائ

 ه دىك حد ! معر .ر ممن بمسك ىلع بسلا | قالطا نب هرك مح

 0# لاسم زيف ردك !ةعاب ايزلاان كت

 اييببست نحدد قحايئوم ى اكمل نب مل ىجد خجلا لح ديمه قب ايد الكول
 رعانه هداع ىف نئكاملل ةخحر لسرا امحر اذود اكل .مشعمب كاك

 هه طق ج66 هيج راخ نع هن اوموشبت لحلم ! نع هلعل 'ةيحرلا دعم تح اكرم

 + نايصخلا ىلع هبابكإب راندا الا ياو معى اكد جالخل !ل يمس للاخ لدام
 2-2 القنا نويلظنسوي هي كارح هكارطتفلا بج ونسي ملد «نيجرلا ىلع دومداو

 ةئجلا يي اوبا هسدب هيدي يت يذلا نهرشللا ةمرح مظعتب ومد مهو ميلع ةالصناب

 - الرمي حن أمت مد :مل و هب ملا د ىك يكس او رانل 1باوباهيد ىتنمذ و

 ةريرهد ىرا نع دج دال مخ نطللا ميكر ديرهل نار املاب هرمعطي نا

 5 3 هني 8 يراؤولا هجرخي مهوينعنيص اقع

 بوم دمه اى منت يال اانا نم هاج ! كحال هلا ا العنا حب اىعجشيم |

 + ايون ا بج اووا تود ىح هببس طاعتيب ملام كل نكن ايسشلاذ عورتمكاى |
 هكيبي دكاذ# اركالاب ناحابي ل52 ل تل اوان نلاىعئ ىا بلع اوهونسسس ١ اهو
 نشلاوم نام ن استيل اوالسملا نواس ينمم بى ةاضيجلا ام اهاوش اخ لع كيرغم ١|
 هب امهنوانت نا ايف م ومس 6 ب ود نل ناز المع اميي 5 ه ىحاوملا عئمتبزال 5 ١الوا امهج ا

 ب اًعجلاىلا نعني نأ ىعيرالا ب زال ىط استند اطلع ناك اهقكالمتا لا ءدي
 رسام اا ديالا هنع ن وأهلا ان نحو يىلاَصد هرك ةيررع يتق مهلا خا تأ

 مد اذه ناعم اول اويج دو بهن انا حاره اى ةماقتسا باعدلاب ناشنالا ١
 مسي نصعي وهدنا دعوي اد هجسحلا ويا ناي وصرلا ثداخو يملا نب

 وهدو يلنرب يمت نم ىب الذ 8 دوجو جم تار وكنملا جذر عميل اوهاَمْم دوا
 5-5 جوخ انلت اله ناهض 1 م نعي الو ايعميج هجاحةثروم أل ىدب ددّوكم

 لاكو كم اد نتحاوما حجر هنم دارمل 101
 اق ومعالو ىكشحلا باب نم هرئجا لا جمر كىَمي مامعلا نب كايكلا ماسالا
 دارب الئادإ وم مال اعمر نأ ىلع حاحالا و عحب هنجو قاع وزب شذ بج وه ير ورضع

 اييولا اح نميعال ]كحل ف هربتعا ندوة ورصل اري ئ ومهنب مل الاو هريع

 ةرحالاو



 نم ةرو صلال ع نيع ئ هكا نصا كر ببال ثيحننب ةع دن "نزئحالاو
 عرمان اذ د اسعلاب لوقي هن اذ ايمد اس ملكداكاط ايكراص م اكد ا عون

 لبنت اىلع قاع ام اى اهم دع لوهتشال او بىحلالومأل بجو هو ابيئم اجر انا
 فئملصك نمر ماع هنن١ ىدد نب ب نع بط يّكيدا مكر ىكعل ارم دعل ليدل ند

 يجرلا ةعبير نب بزي هيد نإب ييمملا هيدعمت ىّوش مي عمد و ممسمل
 مدربا نم ت لطنا رك ذ ىو وملا نا ثي ىجل اما يرام ىتنا فيمنص وهو
 فوجب و م اياورلا نم و مله: ف كتحاب ضرتع ا كب هيكل كهل ماسبب مثدو نشحن ا

 ركذو ةعوصزم انع ا ةركتم ثي داحاه نود هببإ) ئع للعلإ حرك اهيل نبأ
 معن نم نأ ديحأ نع كالتغا لفن وهركن ) هاب !نأ للملا ىيح) نب هدد ١ ىمع
 ظ اذهد صن نب كا د ةّنسلاو هج اتكا) فئاجىعَم عود ن (يسنلاو اطخلا نا
 م اهل! ىلع كيب ىجلل ! نعم لح قرح قنا هلك يح تنعي س هل سيرا هك ىجلا

 ظ رج والو ظشللا ثديها هةنلا هركت كين ىنحلا )نود ان: مايادصلا اول
 1 نلوم ةلغ تى. ... هكب فحلا ثمل م ع

 م هباتكلا همم مزلد فيلكتلا نأ فئيلكشلام فع ئعاةيبانك مث كث نع ىلقلا عش
 هال مدا جل منال نيلكتلا ن !.ااعلسا فرت ظلي ربعو هلع ةباتكن انجن
 | همؤع نم اظاةتتسب ,ئحروب ؟نملا نع ممىيع نع لسا وه رن :ممص ناىتهث لكلا
 نعوانفد.لكاوب ني از( ىوفامالإب همم زري اح نود ١ ىب ىتسملا دعو

 ةناودئد قىتحزيم ناو لكطد ا عب يبعلا نعو لقمب ئح نوؤدجلا ئعو

  دارلاو ن ابح نب ل3 ماد ىح عكرشحا خئ و جلبي ىح هب اور ف ىهبسي يح
 | ىرم اظوهو قف ارملانيزلا لاةعجخلا نود مهمعرطملا ةيبانك كوت متداعئرب
 ةدابعلا مد الب اذ سيل اهم نم مح مج امينال مهرانداو ن ودهم ادد. و د يبصلاا يي
 باول اهجال د نع اويل ارا يمصملا نع ع ىف ىلإ اياد ىعلسسلا لاوزل ممم
 ي فلتخح از عن لاك © انهي ١ءتلاس (ل ةارجل مالسن او ةالصحا مملع هلزوئل

 | ضال ىض شا ملط اى علمي ذآي دكذ امد ةمايلتاوإل يعم يصل امضاوبقت
 |( ىل امد هيدائمر ماكي اع نع يكب شب ن د دويل !اننع ار اهو نيملكشل !ىعأر

 | مه ديحاو يايسملاود دادوأةادرورجي نب ل اد اميطرش ىلع هك دايو اهيحع

 عمل رج ةبنعتا دي يلع لو هت طنب كيو هبا نابجم مك اذ فل16 را اقر

 ظ

 ١ 7 1 ف :همعمها(صر هرائلإاديملعو نه

 مواقالاب هن وسخ ني اربح نقع ىلع ب ولسنا ويملأ نعمك ناك نعمات اوبن د
 سيل سيلا (5 متي يح ىصملا نعد ههىد ئب ظيبتسي يح مدءانلا نعو
 ٌكسنمد 5 ةياوردأ هند ام حلسي ئح هلم الو نايببلا نمربلي قح ةياورئ
 ثنأف يلع[ ف .دجخم مالثحال اوؤلبب ىح هلوقويل وأ ةءايس ىصو انعايبل اهي

 ل25 >روتح اعطق عولبب سيل رشع ةسؤل 'عولب م رو اعطم جوملا مالتحالا
 رع نا كن ىو (ميع هدا ىصر ب اطملا نب نب. عن ةكلسم ىلازجا ىاع نع دو فا
 ركن امارهل امد هاتارم اهناوجبل لاق يلح ابرك تنز موكل هن قم سا
 اكستم تنس فاني هب سوة فا ففس هم ف ومو د جبع .يمصم قولا يح م يوت يعل

 بص حصص

 21 املا دعم 2

 2 - 2 تدعو

 روس هيرو برس يبت بح يعط يت رتل رت ل ا يي ا ب بيوشم



 إ ةمايغ ىلحو تنددص كات دركذم لاك لس يلع هيدا لح مدنا كوس دانا

 قرط ةهداو لأق د هير اتم ظ اضنإب هبي مح اق ىط نمررجت نيظفاحلاهدرد)ا
 ع ورم ردا وجم عملا

 3 “.ةباويحلإاب يلوأ ثوقوئاو

 ىليصي ناب ملال الها لح اع تت ثلاني رجب نبا, مل أعم قف 'عكر
 ميسو اج ىوبب لهاجلاو جوش ري كن وك. نيت كد !اهيتس ايةالص

 جو هدد نمو حاو ممظحل ى كت د هلاتي ام هنلس ةنيامئ لاثيالاهشسسو

 ال يع وع بايهالامجاتك رازبلا نياعزلا د اوسالاو سادسا

 مه نا يعن ها مدفع 46 ؛ ىذا ثيوح نم يهيدلا ها اور

 525703 ادد نم انونلض لام انريهأدن ىابت نلا نت خر هل تيم |
 لاذ ايش دا هب محنتي ام لك تتيح اهياؤد مد يداي ان هلل نم ىل ىلا محا ١

 تايث ىلا بح مر اه الهر غنا جذتكر ىسنن ىلاال ميعنلا ى ١نلدعج ار ملص |

 ىايض ارغ !ناعاين دل | لحدا يبيطلا كات د عج هركد ايهيم امن وملاس هثوعنام ظ

 ءاعرغلى ١باب نم نركب داره امه يوي نسمع ىلع كريمام اريح اذ اًيارهذ ا ظ
 تاتسكزلا ن اماه وكيف هدا ليس ه اننالا ىلع لح ناؤاماقم ىح ظ

 . هدا يحي اعلا هجوتمي مادءاهنع هدد ىصزر عشقي أه نع نكاح رد امزم اب اوش كا
 ها نيف كلا نك وم وكافل كك ريتا لات

 . ! عاريه لسدال ةكاؤسنيزب +ىكح نئيهللسا برج كا ىلس ناتعكت ١
 | هي يف ازبلا دكينرف انا غجز د نييرشبحو سي يح ئذ) ةعاج لع هتيلسضنا

 ديف ييوجاشلا لكأت نب ةءايرس كندعت لك ه نود نم 'ةحر شا نلا

 ظاتطسوازبلا اصيل هله و انزع كابتن مس) نمراذز ىلإ م !ئع دلرتحالا و طنق |

 هلاخير و نيييسلا د ات ٌةك اوس زجنعبجد رمكد عحبس ئيحبس قب لص ا ةكاوبس ناتحكر
 بيب بز ننتللا كامري اج نع ميغن وب ايي ىملاو هاوروئكّمد ١ث جمعت ىد 3

 ثن هنمنع هيد ناالا تح ات هلاجر لك كي دوممسلا لا و نسح هداشمساو ْ

 سس ا

 ميحد ككاوسس يب ل ب يدعو هك ١ وسنن ناسملا

 1 «ملرواناب ىدويىزئبسلا هدر و محايجلانب لنمأ 5 لصكل ةكاوسلان افعل د
 ا فاو عراطل ا [نتلعا ينزل ممطتنم عاجلا ميع وراكم
 ا دب اد ىلع ملصنغت قكسل ِذَح انحكأ هند تولد نم مْرطالد

 ام. جنم جالا يعاب ازم د دوبحو حنت الذ اد الملأ ملهج ند لم
 قنعاضلا نع اضتحاونأه يوي ام لضم ةديرداب تيب ئ لئلا ةالبصو
 هلياعت ا مساللملا ق ربع ةييجيسي نس ليكم ازعسلا ف ه وع دو

 عا ادع رنا نخأف ىجل خلق الطب“ < موه وتوأ كك

 فشلا



 ةربره فإ ئاهالك رك دادخب عَدأت  رأذولا نبا مهمجوب ٌئبساك ىم الخال ولع
 ىشزلا ل اي متم ياكهأ ناك نأك داب كلن يعل عد ىلا ميد ١ ئصر

 مزجت ف لع دكا 520111000 دقه ىوفكيماو كي بحلا عي ئطحر الا ىع

 ه هكب دحاوكرت نيحا داو هن ايع ن ناب او هيبْوكك يهنأ ١

 الب ممترر نيس ننربح مهتم وقد و اناشالا اميلصي ن) ةمادد ا

 كليا دريصح ن كضن !نالارْس ب اح ايملصي يمكر ئعبسس نم لما ىاحن اع

 ١ 1 اضياوئع ه اددو رس أج نعرف بادالأن الطلي فىلللا :ةلمحولا لوح دش أو

 ١ تاائنيل وانا لمصالل هازح ولك يبد كل | ءانغلت ىمعو هد لط نم مشد وبا

 1 ىبييلو هتلاد اكد امهصلائ يهد .نل | ندرو ١نعرلا ع نب ةراط بح

 0 . رمكأفل لاق دانحضملا يي ير (ذعلا هركذ نالت نب هي نعي جمشاب

 يساهمون تاو اج تصح وعلا
 ل

 1 ! 1 عال 1 تينا

 ١ فتك ع رو مجدريهجللا ل1 نل اياب اال ىاعر دريع جلكال ج وئم ور ىيح

 ةالصلا ءيلع ىب نسب ااه والم رايمسلاو رجشماب ناسللا كي ىطلا وصدق

 مدنا ملكت د ةالصلاب جوطتل نم ب 0 مهايخ أم

 اهب راهب ءاليد ىسناو ةموصخحلاو دىلل ١ةلثكولا عيحل اكد يوما
 د. ئع هبط هب رمس بلاطنائ ل اجارزح نداهي يك

 نكح ىكلاكعد هدداآ نمر

 اهني نيب هيل قلطتنتت يان ىلخانلو نوب اهم نانطمعفج ناتحكر

 هلع« هيلا تئتلت الون هب وبال ربع ١كىكسا هن ور ينلأ لجرل !! نمد
 نانجلاف د اجر رداولع ىلا ل ضون ٌنعلصنا ناي زيك كائن نب هيلا بحا

 مالصتا» ىلٌريس١ئى و نف لايكم ةالصلا ياسو ن نمتراأناوج ئدولخلاو
 هل اناتعكدو تاك لكك نذل لئاومل! ل ضف ١اهلائد ى نهورغلا لص ااهينضزم

 سيزلا كن ابل ا نب أيد ام واين ىلأ نهرهح ه هتالص ئ لجرلا| منيب يب
 د 1+ ع ئدر عرب ره يل نع

 اياطتخلا ن لدم موه دسم يلين ئبجا هر اهيوؤسضي ناصر

 فاي افعل: سيما داع يس هال ا

 دبع دنيحالي هدام طيس راانزع نب رع ذى 2006ي كي تعا دش يأ ا

 لاق كيرنل 1ق ئه نلا فاق يدوب اسييبل ا جويل نع ن نمعرلاد بع نبا

 نمورن اج ئع انعبن اريكاذل هاودو _يككشملا هتياؤر ىلع بلامل اريك املا
 اه ناكل ىنيما ةاؤعىلُت ادرضن يفيدلأه اقدت هنسعو هحب نط



 يمسح يسيل يه 2

 دوج)ن -

 ئيلسْمتمة نعوم ىعهدد ١ نامع نال دعب انا 07 ىا يعدل! نم ة كاك

 لضم مظع بِيْعَر ! نص و هتبرهو مالسالا بع دارملا سيلك امهب القتتم

 نانا ايخنب عيدا ابي طوال تناولت شر زكا ةالص ضن

 « اضيا يفي دلا هلع هاور و متعىلاعت منا ئصر يشأ نع

 جوزتكاد !ههرجو لحد بزعالا نم معكر نيعبمسس ئد لضلتا جونتاما نب ناتعكر
 سوس الذ ةوهكسلا حمو ةيلغد ! ةعما دمع كوه كم بزعالاو س اواو
 قسحلا نع ىبمعل | ةعبْح نب هيغ نع ْىَح ةالصلاجو روعد ي ى ئل !عونتستملا هل

 نس أن ع مسن! ئع مسا نب بث نب نحرلا بسع ئعىرمت ني حمأخب نع ملسج نبا
 ردالاو هيلع تكاآمم هجره يايقحلت انا فلصتلا عب درمد ألك مارع ههد ١ ضر

 كفل يهاجم فرع ادد ؛لاع ةطرعتتو ه در ناهد اش هنالدع

 ا ناعد هلددو ارب هيب اذكك ا ىحا ىلا نعم نب نع نازيملا ف و ظ ومحب يعركس

 همد علو محض ىب يئرويجلا نب محو كلوهجرلتم رم نب مشام خلات هربا

 «يلار [طاانوعدو يح! انيب نط هل ئاب ي ىس ىلوملأأ هتف

 نم مستر ئين امو اكن 'نم ريح جوزتملا تن له انندملا ند ان تفكر

 يك ا نام لطب ا نيب هكاعإ ضراغتالو رزتن اك

 سن نب هي نع 6 سب 2 ماه ةداارنط ىنخ اهوؤطتلا ع اشي هئازا 2

 * هحلع عناد اعلأس ئع يرو ىعل ١ بيم ارب لبيع امهس١ئب بيمكس نب ن وراهد

 هشام نب ىند !نع لب طلايهج ىع ك.كلاو ىمت اربد وعسم نع نمرلا
 بنيتي ضال نود ند اخ اكد شا نمر نا نع هد اتخملا ئًابضلاو

 ثيدحأ نه لام مقارطائ رجم نب ظحاملا هبشسغت نكت ىل ىلال ام ىين

 يركملادرغ نب دوعسم نا اؤوملا خئ هصين ىذا يعم عملا

 ٠ ةنميجدرججلا نمد قاس مس لطاب نيحو هنرعاال

 ئدلِضا عر و نأشد | حد يدرط همصو لج رثاركذ لافتا مان كك

 ايندلإ إي طلعه ىسلل المعلب ل ضنا لحدا ططخ يا ط لانك نب معك ئلا
 يطعيالك انك دارأب اب قلعتم هنطاب و ايندلاي لغتتشم طلخا نال ةرحالا لهب
 ةحاصنلا يه واضعا هناك دو :مىكحلاب هملك ىكسيم عر اءاهتحت الصلا

 لضم اهلل ةريضي كيجمن رن ضحو هر نم لك د و هلع ةنمدلكم

 ةدابملابلط نمل حم نك ثبد تيفو 'ةدايحلا كن اهاذاد هع ياك نم

 يدذلا هدر ىا دوبع نب. ىئدوي ةّمثاو ىلن ا نعرذ نكياام خر ولا ةركعب نا

 0 هاورو لومعجي لاك و اهعضد١ْئ
 «واجال لي مالاجلا مئاءارعولواحصم مهينل ١
 زد اسلم .- ئيتس ني. لصف يلعب لماع ىا يل اع قب تاتعكر

 تاليكملاواطوركلاوا ناكرالا ضخيب كالعالا ةئطم ةلئطلا تا

 عكس امج اا زتصطلا كا لزم قس مانو لودارد ارمل املا ئالثكب

 أيطوركس و



 يام ين ىلع ماقاامبض كالصو هريح ئوديد اهمعي ىح ايطورشكم و

 يلع ئتحق او ائوكىع احرك واهتراديطوا الص يلع ىسسن امان ام ارو
 ب ىلع نب دع نع دا هب خر اث ى.ن خيل نب وعشيي ال وه و ةيسلا هجر
0 9 

 اييئايو اين كلا نم هل ريح نحال ! لياللا ن وج ى م دانب اممعكريداتيعكر
 قشان اال لو هىدحووهب ممعشو هدحو هل لصح هنا ىضرذوول ميم | نم

 مدع ئ حي م انه و امعج وا ىا يييلع نهتمكرل ايا اريزةصرفل قدا ىلع
 ىيللا ماين باحكؤو يّ ورملا دعرصن نب ممالا ىلع روهكلا ب وجو
 براهئاركت وب اوهد الئ سرم ميلع نير سيبو هيف املا و ىب ايا ىف 1 قمم داو
 يهيرلأ ءلضنو ق الملا ظذافل لاث يود دت ملكك..." "همك ئمد كلا كاك
 كرات اريل « ععيالو نع نب ثيديح نير وك ندا تاس

 بن للا موص نب لضحا اي, متتقسوه ىو ناضيبر ميك موص عالي ناس
 اىلج .اليداوةواصلا يلع هيي اهراسحا ىلاعي هءال م سربعب نانحمر
 تاني منع اهكتانسك ماك او اهوصحو نما امرح و هدابصك كس انم
 لات ئلاعملع امملبزغت عملا نب د واحو نالوف تاييسلا ئعاضمْئ و
 مه نلت ْناذ:هييساه وارح بسلا ناله انهكأل يادي سل ارب داقم نعانفم

 ىلامن هس ارمرحؤ ةيرسلا او اهلكماه وازجة رعي ةييس اه وازجم ةروبت يبس
 طاسب ىلع كدا يدع نبا نمل و ضرالا فارط ١!ىاهنمربك ١ هظ اسب ى.كعو
 باطخلانب خب نب نع ه ىسيبم ق.نازملا ديحب لحي مانصعح نيس مكلم

 امعوزج ١ مالا نم ههعضو يح ئب مم اعهيع يغخيدصلا لات ملع ىلاعتي هنا نصر

 هيو - « ئلانجو ىطخي لاقو ادأبح نب محو و
 هزكنعزاجم اىراسسإ ب اوي | يا ملجلا باوب ميش يمت كرابم_ر مس اصتسير
 من ام ةوفمللارم وعد ةحرلا وزن نع ةبانكوه وربلا هوحوومعاطنلا
 نينمولا مداح ناو مةيَمحومد واايلاؤنم ميدان جرتك جما وا هجايلا

 | بقصتو :علجلا ب اور اوف نوكزملا كهل أ ميف ,يعسلا هب اوب امنع قلت و
 فريق دارملاو دويمدا دو داغصالاب طيزت ىيكتت ي ١نجط ايينكسل هيد
 | الو ىمرشسلل امد يا َءَعيَمَح ملمصتت ءا وجاب ةيبسننلا ةوتيكشلوشبك
 | هطورشلل مقيم حز حبراصل نع لن ائااينال هيد روور كسلا عوقو هيض اني
 ديلاومدو ةيعملاو مىكيبحلا سل اكرحا ةتاووج نيناكنلاو عيامخ لم نعوا

 كلذ قلي هبا دارملا وا كلن يار انين ىد اياد هريك نييرشنلا عّجيد مهيتم

 م :نسبحو ةَدابِعل اريسيَت تعدو نهي ليما ميناطاي ىا هريملا
 ايار قطعت ةكئان ةكئاوا) نهم لبشتا باقيلا بلاطابتوا ئطايينلا
 نسا نيو ردا ركل يعابأب وحشه ا فوشم للم لج ارشك

 ك0

 1 تس اج م سا

 مي ا رب

 02 عيع ب نب
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 لكلعل انام 0 اوى ولأ ىلا ةبوتلا لوبت

 هلع مسح فصل ازدر ةباوصلا ند جر نع بيقذ روتح هد رمز نم نوكت
 حمس نيرا لاو د هرثحاب 814 2 فىشُساكدال اخ بيباشا نب اطع

 دامب لح هيد

 مه ىلا م وص نم ي يانلأ يريح بيوتف ىما تن وبمل ا يأ اين د تكا نانخبر
 هم قالصو ب١: عىبحو نعال يا كا دلرلا قماهاوس اعد ناضمر
 لاممنكمال ايا ثارالتلا“ نماهن اوس امد :عسج ىلإ ةالص ندروخ هب نلأب
 لكاس اهني ول نظاما رب وامي تكفاد ايحلاري اس ف كايا نكو مىنضحب

 ىط ةحالا ه نمد صي اصح نم الاصمرو فب مسلا حرش ىيييوب وتنال

 م كلا يازلا يمد يملا معد فزملا ك كراحلا نب لالب نع ىس ىقدا املأ و
 فيمطومم هريكك نب هسا درع هيع نتبع لاق نيتس هنس تام كاكع

 دانسالا اوزطاب) "نوح. كااق نكد ركرك نب هدد١ ندع َهيجَرد ئ نازإلا ف هدد واد

 كثرد د ىل !اينع بصي مل و.ىم ورنا بواننب هددا يع هب درخد

 هداتخم زو هجارخاب
 ن أن جرملل باطنحلاو ليعامس اهيبايمر اوجراي) لبع امس ينايحر
 لحم هيف ابمار داك ماله او ةالصلااهيلع معد رباني ليقع اهسا ركأبا

 بسير كدلاو داميجلا ىلع ريد! ةينب كذد انثع الا و لح انملاو يسزلا
 فره انا ركذب ب ىتلاؤ اب ١ىيس قاعالا ىلا اداو كذل اضعالا ةنمابر د

 مسو يلع سد | لص قطصنلا قلنح ئسسح و:هلنحت نايب منع امص
 مه قع قفل ارالا قالطلا_ جاب ىفزمسؤحلا هيمو الو ونا مسد رعد و

 يبلارب لاّيامْيع هسا ضد ىسسأبع ارب نع دامسجلاو كد رىنح اىلكمب لهدأو
 بون مل ندا فصلا حيط ه نكت نك ومب رمت مسد و ملع هددا ىلص

 :كرانيلإ هجرح نزعد لومد دوه و ةرقل ىلا ل دع املال اوني ضعيشا نم ىح ١
 جس اناواومر !ايحار ناك مكأب ان ان ليم اوس ايد ومر أ د اهيملا ئىئهطنلو

 .هددل ىلص هيد !ثوسر ل امم تك بيآب يَعِب نمل)س حل هلسماف هد الذ ىئب

 ًانافاوم_د١لاد محم تداو ئمزد ثيك اول اق نوم رسال مككام سو هب هلع
 هيَ اجاهلع مهد اشك اعبي مئهارملا يقلل لي ١ ناهد

 نهرلا قير ةيشني اعكأ ىلع اريسدح نع ةراسع لبحلا ناد ر بياغلا ئيناَع
 فاكالاورمل اورككائنو ا نيه هنا باشا هال كن و جبل !ىحم
 بجرح ةرع سب .ىدح اهئ بد داتلاواهيد دن ند ىب نكمل و اييسلع

 مج العاديبلع مك اسك عم اشم عوشت :. ىوصتملاو حمجاو متمدا نيرالد
 ايغن#مع اذرر نع ةرداتزل ا يسّودو !ةيضلاو هبومس عورشلا أذ ةنييبملا
 هوداو يزاجب قدزلا] كنام نب عطارد انلا مخول اركب هع لاقت د١
 يحب مي اور نم باىصلا 8 ميد با هركذو هب واعم عبس اياب نبيّعد

 معقم « اعوجوم اعد ١ نع هعا نع بىلط ل نب مدلا مع نن تاعت 7 نبا

 *جافر



 درو لعمر ميم نجركذ لغاع علان يا مدح لك نع بجاو مح جاور
 مب.لجال معي كرري و هلزعلا مزلي نأمل بلم ىكذ نلاهكن ىف مصحرالم
 نم ئليب اهدا صعب نع :لفناحو ىلخلاي ذا نب ممالسش او5 دابملل عرتتلا
 سب انلا عطلان ن قعد ينلار لان ننهي علت اهدوييلس نع دنت ا
 ه هد هرك ن) نكد نع هل نكت ديري اهكَرتت نم ىظع !قح هوزعلا نع بيس
 ماحلا,يسحارضحب ال ني درّمملا اعلا صحب مكم.انا تي ار كَم ودا ىلازضلا
 ْ مه هد.ىِج ند نكن كلذ هتر وام هاح ةمالسو جنعوب رش مست اعاجب اى

 | يسم جورتحلا ف تامبتلاو مانالا نين مهتطاب قدال باطلا ني هنيجيامانا
 ا اءنيع هاوروانيبع ىلاعف مها نمر كاسم ىلا ما منكم خقيع د س اانلااولو
 0 .* همنا هيه دا قييم بهبماسأ اهل ىف ده ٠ ...ىفيدلااضيا

 1 نعمب اهوكترا يا ةحاسر ةعاس رياورؤ ةعاسنم ماس بولثن اوه 5
 0 ل5 باطإلو مم باسعال جات تادابخلا ةجناكس ئع تاقاوالاضعب
 0 نكدو قل طئش الون او !ىالطابا ضع ىداؤ مجالؤ!!دررل ]وبا
 1 | ةارص !كاعنركت ف!ى:.عتشاو هدارشلا مسو ميلع مسا ص ئطسصلا ىنع
 0 | اوعمجامهجوههارمرك ىلع لا و ُهكاذ ةحاس و اذعد ةعاس معد لام عشر
 1 | بارك د اما'ئرصمب ل اًقو لكن يانادبال لم ارك ل اهم ان بولتل | ه ند
 | موه تلورلس ني نلارب اهالا كيل وال هك اذ: طتمو ميلع هدا لص ىئطضصملا

 | هد ازه حوش مىكحلا لام داقرتخ ىااملع ىئنف مجولت ىلع ةرحالا |
 ظ فذالولو مطقني ايد ةعاس وّمعاس مو كيانأ سىغنملل لمد دك ركل |ثي محلا
 || تقوؤ هركو هل مو دي نم مزمف تاّمبط ركل ان .سانيلاو نسيعل أب عمتش ! ام
 | ه مودي نم ميسو مهاظلاوهو طيلخقلائ حقي يح مانع هولعي غن نكرلا

 | نسحو ىلاعت هيدا همعزر ٌمِعِسِي ملئ رقم ةولعي مد ىكنلا تف ه ىف هركذ هل 1

 ١ لها اباو دصتتمل اومدو مين اعم ىلا كلن يسكب بلطتق هدابع ملماعم
 / هعاس هلوقف لاق ت احرد مهو مطاحلانه انو اجرَحف توعب (شلا مهو
 ْ ك اّمحا نع بج اذا بلل نال سفتلا ةءاسو نكيلذ هعاس نأ هعاسو
 ١١ باصاك مس عيلع هسا ىلبه قطصملانا يزيالا جازم يلا جاتحي هب لس أم
 ظ به د نب لم ازد نو د لاخر مل ارو أايريبشتنع اما نن شنه ييتتشتملا ةر حس يلا
 ضدوع دوملاه رضي قب م.ايلم انوه اب دا دجحرب ناةر سلا تتلىلذكو
 ) .اليل ياراغج انما ا نم, هملق غش هن اكرّمتحسي و كويل اجاازنم كت يب
 دنسمو عاضتلالف 6 ني اوم وهلا نب ارك واذ ارم اهجالدو ناعم
 نع هليس ارد اذ ككلاتت نب سب نع د قكذملا ف نع ئاهلع ب ابيشنلا
 بمد مس قام هلل نه ئو ايي لاق السر ىهزلا عي ب انس
 .- ١ «نيسصحمبا ف ايرثملا جراط لاوو ةعاس وهعاس ءلطنحاب هرذع و

 هيل لزملا لات ميلع اوبلط او و ايش ىسولحلا اوبزرل او يا فجأسمما محا ضأي
 منتفلا نير معو انه نال هلوعلاب ةرمالارابحالا ئببو هئس:مضخاثمال



 ىعموعت انهو حا دبالو سائلا طلاع الو روسكاى سمك هىا'دارلاو
 لبر ني وانعم اجا فحاو نك دا !ربا لاف !ثنرذ و دارششالاو هذ ١

 داو هيلا تع طرلا ردنا لاو ةةسخوا ىلا نواس اتسم

 ' انهزا مالسال اراعشي نكت نوبمم اكراشاو ميوهدلاب ش انبلأ كاع فكر ئعب

 5 تاورو عيه لات مجدا حز .ةرب يرده العتب اولمل ١ نابحنب جيدا ١مهالك
 ظ همه باع . هت ١ اه ٠ ؛يمان دلو هيبيش ىف نب انضيا شع

 نمار مكبوالو نمي اهدجالر ماع ياست ةررإسم نم لحوم رذحلا

 | ئتشلاوةللصلاو ايضفارنيظ !هناكةرتخاللهتهشول ابلط نى اتيت
 .ارخ علا !نهو  ئحل اضخا نم هنا:نن انكأ رهدويل مويصلا نس اشناو

 ئسس ملجلا عر من مه !ذا هن أم رانل ا لوحدل بج وللا يبل أ لصنمم ا نمد ند
 ا ةلزمال كار ادأ لح د انها نب رمل اواو أيراخ نب الوميض :ةنبعسل أند اسلاه ىو

 ويضرالاوتاومسل اهئكلخ: ناتي المزج إو دت ورم ئيرو نيكل خفملا ئب |

 اههع سا ئهر ناب عرف مسيل دتومسيبلتل مثملت
 | 5 داو اندلا عزلاطم ةيبابإلا جرلاوهو تسجل ىب كبد د وجا جر
 ْ ١ .:نكمبحو مى ىمدالو مال سك ل هش ازو.س انلذ مه انم اهيو هباتك قدمها ظ
 ١ كو شاه دراد بع دم ةست امص مسا نمد حرخ مهجر ات ( (نداعوس |

 ْ مئلاكفأون ١ث عج ١حاامرل او فيلا ئبهراه بطتلإ ةدعج نم بدم ضو

 ا بست لوشركروبؤلا عبارل اواضي لوبتملاىهو سيكس جلطم نمابصلا
 بيرد رخ نب باى بانت ىف يئمرااوكك وايلي. ا .!.لرب+ !ههررشملل نت
 نب ىههتمنا ب انكي نابع نب داما ب او قلطملا برت ا مامالا ىرجطلا
 ابيل اذ هيب (هناو هةر هوت ..ههعرطا مرا ةرزاعل (ه) نع منتو ىو درا

 لما اها سا تدع: اوكج هم عند
 ظ !ئيحابر نيون اجر اصدا ىل و ارميعي لست فن بكج ام جط

 00 ا نا لّجتك و ئتش احنئاوبا ىلعت ٠
 ١ اونيبذ أءغم هل دلو ىأيييم اوح ئذعو هئجلا ئ مالسلاو ةالصلا ,بلع م ديل
 ] قي رسال ناسا لا: طيس جلا ليه نم ني عم! نيب لاما ةيبدو هياتم ند ظ

 بح مما هالل نجلا جدن هللا كد مب ىساك ميجرب ناالا محار ننريس الل
 ا بيب لجخرلبسك د لونا نادارل او اياطنلا امهحب ىبل تي دق و هيبانن الأ

 لاش 'ةتاكلانيلادارهاوهنو ملجأ ةمدتم عاصلالمذاو بيطلا بسكلاو
 1 مهتسلا ولهتوز ل ا ظيبشا ن بدو هيرادلو ميز كاي ماجلا عت يامكحل

 يقف رمل نينل !,نمس نح ئئيمملا كات اممع ىلاكت ندا ىصد سابع نب نع

 لكن درس 0 بح مسي قويبج وح ىوطسخرالاف تارطقا فام

 اهب < ايي همه كرب + 6  *انهع + هب )اب ايد يول

 .ناومج و,ىمادا نس ىعر١ل) نم ئمرالا نذل نئماولا تقلا



 عجول مل اظملا نكو < بعامشلاوةأساولاو 3: + يي يعيب

 م: كاتم ماتم لكد و فال التعتك جالت اب اعدلاو سلا ل الأو ىلاصت همن اىلا
 يا موب ارملا ظن اجلا اهيركذ فارنعزدل مب اور ىف دب نيجرل ييتعل اخ
 من اممنلع ضني وهيب نييتطوا يا ىلايتحو كوا| تن تيقيرت ١ك ميحرلا

 ادو 5-3 جى اوحلاب قلفس اع هميزتل اهم نانو اتعاب هيلع :نحرلا ىالظان

 هلرحر نوحمسف قم يا طرالاف نم اور اإل سبم يور ثيدحعلوا
 دىتدريحر نس ىا املا نح مجري ةثد احلا هد ريما سحري ت اولا نم

 امسالعحا دارملاو ضرالا لمد !نم مظعا وزمكا مص نب ملا (مسلا لهال ماع

 ىلا قوي هلك ناك نان ىت بلا ثراعلا لاق نع و تاور ميلارع شتم انك

 0 ى لسفر اههحر نكي ىلاَعن هدا ةيحر

 ريصلاو ميكلناو ككلاج تملا وُىمن اع ليل نل او للعب :لهد انا
 1 57 عر وو قْمطحب رهتراهربل ١وقّوعسب اضهلاو لكسر و ظلت

 . 0 املكخ مئلخ محجر أ كاعن هسا يجر نم س انياطسرشاك
 ظ ويتوج . ٠ , داك ى ةصرلا ٌمْمِص نعر اصويئد ل جوا ىد

 انس, لاهو اها كس هيمن محر نيف يولي نسب <

 ا هروص مهررو ميلاراج ب١ محرفان اهاوه ىب

 مه يوّتش ا اعرلائ, «سفنب اسس نا عنا ىلاوبلا ناكل و نيجنيمشملا كوت ,

 هدم تيسرمتم لوأ وعدو ير اعل ,حاانن يذل انين يشنب ان دضيع
 بات ملم هتعمس رعي لئاؤه دو داعم ١ عاصلا جيش ان ىدعشا بلاك
 تلرواؤهيو ىوانتملا دع اللغز اياب نيدييتفملا ةيِمِب ان ىلننم ا

 رهدوف أزعل! نبش | ىلو نت حلاظ هانا ان وهساند ١ك اك مشن َمتعسأر مط
 لواوعبؤ كئكر نيالا داما ىزع وياان ناظم ١ كاذ نحيت كذا

 هتعمس ر عكس ل واوفدرو ىطس اولا هيك ان نكشا لاو منهم متي رمش
 ه منممتعمرعشل واوهدر ظحالا لس نير ضظا ان ىنشا لامس

 هت رععب رز مس ل واوقو قشم لاري زمنا نسي ريو ان ىششا كت ْ
 | مركايسع ئب هندا تبيصاراوب مدن اهيررطف اهليطخلا ناديا لاهي

 دق ناد | من وشحن ملم ل واروه و

 "لسلك ع نكتالو. ءامنغم بللااؤاي خلا فازوا ©

 ْ هاه او كاضخالا بجكمبهركشداو ين نب كالواإب اكالوك كشبا و. "0

 -. اهرب نم نيرلا مجرب اماؤ: «.ميعراوملا ل جركيدقي مهراو
 هركح ماحلا عيب اني نب وبل ةايمتلا نعت ةيالملا لات هب تيبنت
 نيجر ىامدبل اع ناك ناو ميحد عمج اهخرلا نود محار مج نهحارل اب هنأت

 | نيم بع ىلث مفداسح مميِص مجرلان ا مح ارد !الهيحررلا ل اينس !ةيحرنا

 | تلكنم مس دابعلالا ةراشما محار يب عبدو هيج باف
 1 | ثادح حسد اقعد نس ماهي 001007 > ارلأب مهصو م ل علام

 1 هحرتلاو و



 به نل | ام. فلي نا مُمحاب اوج هل نا تلقاجرلا هدابع نب ميلا ريجرب اغا

 م ظئلو انربككا وي ظمد اولع ناد دل الجلا ظل ناوهو بولتل !تائص لع
 'رياماهلوق ئتل الجلا ظئنل مق تيم ارّمتسال:ان ىمعل ىلع كاد نصرن |
 كراجءالكدا وكف هديظعو متجر تمكن مركذ ىجخ ادههم بس انيب مل مدا

 مهعر ىذ لكركذ ومن! مدل (بملا ع لن نمجزلا ناك امو َريظعلا ىببس ىلع ٠
 فاق ص سل !نبب نبج نب نع ميلكد 6اكرلا تم بدال. ىص تلق داو

 تعمر ا نب مداووسكأإب مى مهرااو دك بروح داو داهم وعجم

 اصذاتاض ىئو رييسلا ناصعا ئدعرعكس مديشل الص اواعاشتاواز اجي

 هبت / ؛ هه 3: « رلضْمو ة دوجو منع ومطق يا دن! ىطتق انيمطف نمو مددأ
 ماا يباطتملا ناك نانا ى انيطسفو ةؤشيرداؤنح ١ ىئنرناو ىكارلا |

 سؤافالطاب لانبل ئطملا اكن نم ستعمل [يئسسا انآ ةنوععل !(ىتجلان ٠
 م نوب ٌقرغل ١ مّيدأ نب لا و جزخالذ ةلط اي مد دوا حل هب لصوتيل يطع
 فينو تح كاطب ايلا لص يلااهي ةيضقي ىشارلان اهب سعف اوه وشيرلا ظ

 :ىللاب و دحو ىشيِزرملا صتنحا لاظ عض دل انت أف .بياحلا ىف نوفلموه و لطاب
 نط ابال ار صنت كيل أوبل! يهيم نك نم و هد ىلا بالجيس ادصننب يدهم او
 بلاق نئهروعي تائث هلاحر ىقيبعلا لاذ ىفءامدانب نجع نب نه صخ
 دهب نبع نبك زاحلاو مكس يس هوما ق نظم نمدو نيس سيلورج نبا
 4 هه ٠ ١٠ سياسملاه اور هقوببح اى تعلم نجرلا
 صخشا مح ميطتي اك هجاوا ف مد ناطيثسلا نا نعم ناطيبلت تكارلا
 هون اكف يفيداو عيسلاو ناطرسشملل صوتت دم هذحو جرحا 4 1

 | مزكغ كميل نعر غشنا (مهمالك نال ن أن طش :نابنل-إرل او ل م مسن ناطيع
 م هج لست كؤدس ئل يصل نم راح او نال هيون ايم ناو عبيتنم نملك
 ىهاغ ىاناطس هلؤت'ير ئئسملا لام وزذؤسلا م هرادتحا ئءناطتسغنا
 ىعس قهاتلا فاق وحن اضع هانعم ناف ننجلا و اوسالا نوط انتم لوك
 | ضرتتلاووفسلائ كعقملا ىع ىهن تشل انها اطمن ئنكن ال/ؤ ىخاودا
 ظ انبامعو تر ئسلأ ئ.ديحؤملا نالتو ةركتابالا عه دنت ال ئىد] تح الل
 اغباب هللا ىح وب نم خيالك هكون ت وهأ ل فدو نكيمتل هبله وتسمد و
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 مهب يهوي نا ضتنحما لاغنى سب واةهيعامرياسآو ممن

 5 ١
 0 ةةهيص لمي © -

 ةيكئاذ نا 51 قسمت قس عون الا نم ئيايالا و دحو:هتيب ىف تباباو حالم

 مهجوجرل !وقوو فتوي ثوب واعيب سائلا نايا نيعص بلقو ب دز
 ١١ تحاواّئ انس نعا ئكالا وها نكاو ب ابتأ ةدسن دارمالا هركض ة دانا
 ٠ ميععاطالا عاطتمخ)و ىندالا لؤضحو ةلظجؤلا د ارورل بنت -ميالكناو |

 مس م سل ينل وم مع مح سم



 هو هدير ضضاب# نب ىف 61و ميخ طول جدرحو

 ديجي طوم نأ 2 ةعرسولابلط 5470و رجب يوم ا

 ه ححو يري حسو يلع سدا لع يبل اد ارب او قارعلا ظماحلا هركذ اك
 هرباي ن4 ندا ىلع هين لسراام جالبا ندعوسلا لط ةرررصل و مدانا

 م هرممعُد ئب امد ل اصلا قمميل طمس امد رلأب قي ىطلاْ هس نا

 يلاغن مدد ئتر ىم اما نيبو نع نب نع د (يىجلائ 5ك دن د نمفانتلا

 دواد ىنال ه درع دحب نم ايرلاىئ و يعقد نلا درْماو و يسع هك داك امنع

 دائيسالا ئتسح ثي دحر خم نب لاو مىيوع ه هرب اسا ي دهن او

 ةيرارح نب ىوعو ظ
 انيك نمد ماداو ايتلخ ىشي لانا ةزانجلا لخريسي بكازلا ْ
 أ بكاارلا نايل به ند ربح نب رمد اظب ذنحا يئس ايبرث اه اسي نعد
 ! لضفالا| نا"ةمعم اكيلا به نه اش تيحىتب اىلاو انيْمْلاَخ هن وكي فني

 امم ب مئمدح وب !سلكعو ن اك فيك هماماهنوك اييبكمل

 ظ 21111111 1 ]|| ] ]ذ]| ]| ]111 _
 ةميحرلاو هرضملاب.هث لاول ىع. يب و لونس ١اؤاو دي ايح كلضيش:!ذ1سلع:
 اهرعو عورتلا ةنيبمهر ام حرعدا هيمو يلع ةالضلا لاح يا

 ظ 1+ + وواولاق ةبعسش نب ةرنملا عزب انحلاو ككتد

 يجنب /تايبج ندةيم- يجح ديم > رش ىلع كك لأك د طنب نبا ْ

 || ايا ح كرد ديوس يايا ايمصش وب ةينع تيه زي جزل لا ْ

 د اكن انو كين اثنا ثلا لامج هاب ورلاك ايدرلان درج كار عجن اغلذكا

 ظ شالا فرع شب كا ,ناظتيلاو منان اهل ام نيب قرملل كين ؟تلاات
 ينام سا لوح اميجلا ئ ووظتلا ىمَس ملاح و مولا ىهمت مل اه نالاح
 | هب مولا خئ يمس و اسي ٌمظعملا ئ 7 لا ايلينالا هي كر نب

 ىه مول ان ملر اهلكواذي ةروظتياف .هلر كن ىثب لكت اكرم السمح

 هلر يب اهيذه هيما هن انلبالا# ماني اخ دن >و الوصتتم اي ور ىهتميد

 | يف هيروص كيو ايما هيلع ةييويع نم ارملا ةزيوظتيلا لاه شاملا |

 | ىف مىملا ىف اهركر دا ص ذر وص لك نجا دكر دااماماو ىيسحلا ف |
 ايجي جوج سر سلم ار د١ ند.يشن مسمن ناذ كك نمد ال ىننحلا ١

 ل ا لا نييحلا لضال اه ايبا مؤنلائ كر ببالم
 س2 يبجي ف كن يبه ميطج رفع رسالاي ايست د 7
 في يا :مىاصلا يل ووأ يب ,نم تبرطلا لهالوعدد دداث ىكنذو موا

 قاعهيبنتح اة سا صو -مىبحملا اهيط ورثس قكعرعفاولا .ميظيتنلا
 ىهيش ديلا صل ار تال اي درال كا ون مص محلا امركن كات هلمع
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 7 نمي ارسل مامي ريسوجبم ىوصراجعاد حالصلاو صصحخ وا محلب ىمش

 ةكاصلا اي ورا !َبَوِيَِمَح نام سن ١كاق و ىط ضد! هيك رات اطيل ود اامتسم
 فكن حتت اصلح هسا تل ل ايشمالا سااوحوا منا بلك ن لذي لاعت ه١

 نيتضضبوانولمشف املا نمد مخ و رطلل ىلع مم عر جهد ىلعت لاحت هدد ١ لمبحاك
 هه لق د كرب ينلاوميد هتسوسو نم ىان اطيشلانم م اصلارح ايد رئاوهو

 ا اهل وع سلس هبارب ىنمألط ةوسيد هدركلا ناشحالا

 يل !هبعرشملا تاحالطعالا ند ايس قرع ا وار ورئاآؤل متن ب درعلا

 1 يي ا بهاص اهم لد مكح نمل! ستسيدريل ىؤيلب

 ١ الجاف يبابهبا طيف اهييوياب ذي كاد اهقذ عيد ٠نئم نناكام يمسي نأ هرك هنن اك

 جيبي امج !!لمتشرل ةيلكد اال ناطيشسدأ نم اع :ةىابع محلا لحج

 ةهركك أيلنس ركرجا هي رولا لا ا
 مب ايورللر هد 21 يال يي ظادسمب بيطلب اجب ةي شمل

 دوحدد ب ارحتس م الآيس يبول ءاصلل كنان هل ار انّ اونذاطيسشلل امتع و

 10 ىثس هيبصي الُك ىلاَعكت وهن اىيبس سدا يبااجلاأ ذا مشت اءادر اناقرطم ند هنناأن

 عري اك لسو يلع هدا هلوسررما | لافعماو هنا عبس سنا ىلا ل الان دسم
 تاب [طياس داو ابسالا كتي ودمت كت لك خصم ايالبل ا هدا

 بهن هذ تداعاي دوعا جيحزرنا د ىعتلا» معص ئدر .يرنع نلاودمل موجومال

 تدعو اناا .ئايوبمب نأ ه نمد ىابو رزان نم هل وسير و ندا ككتالم

 مالحالا دك بك لساشنلا خي ىكينت نيدات هسيبنت يايندو برد ىف

 م عامرلا ىلا كرذ يحصد )نان ظئينج د ما ةمنعت 2 ين اميرسحل

 خامدلا كرح مولا دانح يمن وعدو ةيحطمس لا لسا حاتم ا نداصو

 ضب اينعمي جام دلا م ىتم ىف ىد | وصلا طالتخا ءلع ل نعرعس هعاصو)ل نع

 ةدراولار وصلا قئدوىلا تسل روص كك نم در ىف فعن نب اننعصن لصفتس و ا

 و اوبل داس عيب اج يااعوميو ّنِلا سد اوتملا نت

 ةدوييعلا ىئاحشل يد اذع هل اهمال ضاحللا ككت د ن وكم ايربسساكت :ئ هجر ىصدأ

 رككيتيعس نم .ال مالحالا ك تح مهي و5 دس (ذ لم ىشيست ةلش ع رم.الحال ى وكت ىل نكد
 ركمملاو جد  اصخاكا نهد و هيج ا ل ط ااس ةظقملا ئ هيك

 ليلو ضرع اماسي تم نركت م عمدا نال اي صم ركن ١ذذ قيام | ريتك مولعلا مو
 ةيميح خدام اوك لأ ند وئزط ابلا ىقعلا ىلع جاورالا نكائمل و: ةحارلا
 نحو هظفملائ نه دتملاركملاب نيم كلذ ىلابلإب يطنخكرول لباسم
 م نم ةمالحا ى دمتم نم كارعبتملائ اهلراتتعلال م دلحالا عم ليرد

 لود د اكدأ اي احكاور ىصلا عم اير ةماع كةيسلاط دب الج نكلأ نكن.

 ”ىبمح ل اهل خلاه ةداع نيرعاشيدا ناله الحا يصر دب ارعطنأ

 هايبنت ىقن أ ذاكلا ناعكأ اوار وصلا عصر ومد اياه نككرثمكا ىو كل

 : اوت عطس مالاؤ ١ تاسم لان الاب هرلاةببص ناي نمد !مكحلاركذ إ

 تضل اال:

 ئح
- 



 هن دعم يفاججري مم ايئسالا ني اعيد توللملا ىلا دعصب و اييدلا ىف دوج يح
 نع تت دز كلذ ظلطحلا عدوتسيد لعل او لقا علا ىلع نمره لمس دج هنا
 ء'٠وتع مهلا نصر ان د انف ىف

 نم قزم نو ىلعاهروتيظ ءامكنتا حالصلاب تئضو ردحاصنا اي ورما

 نع تئنهلاذ امش اينما هركب اي ور ي از نينجا تلده وتسال اة ياام وز |

 ممهالسل اببسس انه لحج ه ضن الاد اذان اطيلسل ا نم هددابو يكسو هزات
 مالبلا عن كاببس و لاهل مي اقو مح دصلا لمج اى ادييلع ٍبنرتبر هوركم نم

 القسم لكذ لانا قل: ص رافك اظدارسمد اهرسحاعر لال راسا

 فب أيلأ مب سئشيل د تسنح اذ دد ار 20000 - د لكن نذ هتعقف

 ز لفل يب احلل موكا ايلات يايات "كفل ةل ويس

 ىئسم ايالهناذ بهينمال دهر الو نين وه و ضايع لاك رع اكسالاوهد و

 كاين ناس صم هاددكي و هنهللا اأن لح ههرجو لع ىلع هرجحي ناءبكال نم

 ناطالاب زو اومن مامالال ام هييبتت اديك كت اودفلزم كت وحاىلع
 قدامنا ل حرث! اذ هزبالا كك نلذ تلقلا نع 6 دانس فانتا ايالا نزصع ال

 ناك هبل ملخا ةينص امنوا داضخك ند ًلوراق هضتر هبانكك ند
 وه دارحاط مانيل مويل ]فرع ةرايطلابرمأا نهي و مالخأ نت اهْض اهرب 0

 نخ م همتد اكره اظلاةراهطو زصالأو ينم اضيانطابلاةرايطلةراثا

 نؤتسيوارل ارسل يمر نب نأمثلا ليك وه و مت ليت د ثزاخلا ةداتق ىلا

 ١ 4 '. نيدكنب ىلإ خافوا

 | معو شيما جركل ارنا نداةلاطجتنب ها زانوا حزن يردكوو كالا جوته

 كام يارا ايينرش طا ارثحال يركب انمست ىقد هك لفلاي حاف ىكسمحلر دصم

 ةوصلا اذ ناشد الا ةركرب ئاهنرش احن ةردتٍصمو هعرشم اهم فارع نبا

 اهدار ياشتي# ل وض مهم" ةقئالت# اا انييظ ابو اهؤهس يزين ريغش هب رشبلا
 ديتعبل نحو 5 ةرسبلا ردا لك نل رهظبم حوض نأ تزكننمعهتن ةيكو

 كرين - روصوأ قشعواريهيمرم ١ : د وكك ناد مظقيشاعن اكاد وهو سيششلا

 ىبرتتع وهب ةريهالا ضو مولات هتوشنعي ورشال [ككل 5 نم قلاب ام

 فد لكى سبل هن اىلا هير (طائوتنل أ كات ةيراكإب هيرب نان اطيشملا نب
 ف ار اذان كدا هياخام ١اناورعبعد نوكَو عيب سانا هارب اه

 تاتيعقن: الف ههركي ايظم ي ار انو شا اشن ل١ انصقرلف ,لنهتااةزر مكارح ١
 منام ةياورئدازرسيتن ام لصيلك رعب دملهمم ا د اضن مب نح بح اقع

 دنخ قصيلا جنعر ةالصلاو يبطرتل ا لام هرنوب دن ال هن او هيد ال ىيحتستمملا و
 وبلا لخلا هزداو بدال -ممماج ىزد ةرتتش !ةلزفيتأ د ىمتملاو مص مهما
 أ بم الال خلو اردرش و هب 0س دولا رجلا لمج ةليح لخل ! نال
 هامىوكك هن وكمارملاظهاو 3نيردلا ليي هليتقغت ومالا ديوك ها ةداكمل
 ئشتالو همزالم يارال قاف قع ةييس لاح ىلع كليلاد ةقنعلا و هني هر بلاغو



 ف ىَّمح وا ايرنزكق ١ ص اهد ىاأنيو طرخ بابج اوكركبد ى كلذ ندين ومع

 هد ةركن و هب زخعت 5 نشك ه اين دي نوت نو وةر تلا م اهعاضا ةمزال ا
 ثا بيندا مويلا ادفيعتم نايئنالا رب نا بح يان يذلا بحاو همزالت
 تورجملا لاة و لظ ابناو !مظس او ىع اعدلا نح ندوه نيلجركأ ى هبال نب دل آف
  ةئسميح لاله اع وا نئبمم ىّكين وهو ا ديت هيلجرب لجرلا يار انا
 عخناناو ميم سا ىيتق ناكن دم وا ضي رم تع هابل و كن ئ هت الث ليدد
 .هاوزو معى امنت هسا ئمر انوي ره ىانغ تن ميئام ةدابن ىلع ل دهل لذلا
 ' ٠ ٠ ديا مارال اضين ا ممع

 ئئرول اماهلاد ارممتنس اال هلبجري ةولعم ىتيك ىه يارد الحل جر ىلع اي و رثأ
 تهدربع اذان رسنتملاه يا تاياورثازك) ئابلا فِيْمْنَع د لوه للانبلاب |
 موب ايلا ئدات اهيّح هل يرهلاوايارثا ولد هنا ئعم.اب ورلا كتن تمت ظ
 ىلفاندوكي ةغيككرهتسي ةلربطلا نا اك تربه م1 طويلا عير سايز هيرب |

 ني اظونرذ كك كرك قواك نم” مكرتح لك ل ومالا عم اج ئ كاك ى هلبحر
 يرجو ا نكو جشح ىا)نكّمسجحان ىف نالك عحسر اطو اراط !ومسك كاتب

 مى بوركم وا ىنح نع نعام اضق و كاجر نا دق لجر ىلعاي ورلا نادارملاو :

 بِحِياكلأ هب ىكشت:داو ىلعالاان[صتخش ال دهب ئيسخ ب اعد وال

 بيبتنلاب مع ىذ يا يار يذرا هعدركت اهءاهرحست ئ كلم ال هنال ظ

 داجالنكي مد مقيعحاهل نكت مل ولو مُمحانلا سنن !لعف اب ورلا بعارلا كات ١
 ءدافض كالا وهب و ب نم ناب ص هر ةهحب اذ ناسئم الائةؤتملا فلن ظ

 دب اك اككاخلا فيت ن ىشنلان وكت ةيدرلا طاوخلا نم سنن كثب داحاو مالحا

 ه حاتجإل 3 ن اهىقوهو يصل مالاوع دة دوص لبقيالاكنلا جوملا |
 ثاغنعالانيب قرنملل ةداهس يلارجعملا جاتك انه د هلأ جاتك مسك لب ىات ىلا

 تافيط ئيدورخت و حُب اهسحلاو ميئاحورلا ت اايلكنا ئيب يمل واهرتع و
 قلب نال للري نم امم هل ست نم مد ايدر هل عَن ال نم عبد نافذا س انملا
 كاآق انت وكن نل يردرال نم مهم ةروطخملا مهظحد !ًايطسالا مانملا ىف هبلا

 فد نو د كولملاداىكحلا يدر ةراباحب قغتشيب 'ارععللا بصي نوساث وبلا
 يب د شيب بس ان ىلإ جاتج محلا | نم. ىا5 ىئدلا نما ظكحمل هناذ ماوعل ١
 ه مولسل |ريراسو ئكحلاةنرب برو هِضأاح نح ين ربا ملح برد 0 ىم

 مه ايدر نح | ىاراؤا نرخ نب لاق «يبنن ىينا غِسيِجع ةوّس هيف هل هجوي
 يف ظحلل نيو ءايور مسطق بسك: واريح نم طح هارامذ اهحامعت
 موهشد و ارناط ظحلا كنز هسار وصيد هيتزملا ةروصلا قاما تمّ ىلاس ومان

 هب ىسح هس اهور يكلم اروص كاعالان قلك انكرياط ةروص ى هلم

 نرد



 رد اطلاوا نكي هيرس ءللراط لاقي ند ساط_ نسدعأ نما يك درب
 ناكافورباطلا يع ىدورباطلا نودرباطلجربإ .ئلمم ان ىزلا عمد دخلا
 هحانجومل هب ال هال لحرب ه نح اناا نحرالا س١ هديص ملفا داس طف)

 رداطلا ع قدد قلعتم قيم لحرب ايورلا قلاع ككل نام هب ننحالا ثدلمال
 !شيع هتولكرئراطلا ميسْسنا انرطوّمس شعو هل تربع اذ تطنمس تربع اذا

 عجرف اكدرلا كلت يلع جرتك لالالا ممل اع ىن وسل اريل اع أر ىضتن د

 بالو نم هبسد_وارهد ىح وأ صرع ادا كا كدتن لاخلا نئع يور ةروص

 هب هنمد نَيْلُح هنيمورداطلا كت دواي ورلا كلت ©._ر وص ئك د اهيرع وا

 نم م دا ل حايك ة ىوصلا كيت ع١ هب واانصرعوأ اهسج تن اك اوس مل اخآ
 نم َنلْح ل ولاد دل دد وجو ىلعاي اياك د اذا ّىتح ئهمم ام ند نك ودب اند
 رياسكةناكنت لعوميد ايد دلولل مادمت مل نازي يبا بلص ايورثأ كلن'
 هرع نع نكن ايدرلا دلو جيسبم فشل بيبعرس هنأذ سياعاخ دالوالا

 د ييلع هيدا ص انمش ما ةلمااب ور ظناو تاياحورلا بوه امن وكت
 تموج اذا ءعيطلا دع نظن ان هلامسأت تبحر ١ ناغ ةيضوح لكل ىاختب

 لجرنا لين م ااهيع امج لاح ترظنم ناو ههيبمتسي دولا اج ىش ىلع لماملا داوللا
 ه ايكحلا تريم كت ند وانت ىوص ىلع يول ن وكب (ىلا لزئ او ةر وص عاقرلاى ع
 ةاريلاةر وصلا هددت رطنت سعرك امالاو مهرب اها واكمل الضخ رب وصنب

 ةروملا كلت مرتد هعيضلارث قنض لايحلا يطب لموبا ودا ع
 مل ةناعتنصلل حيصوهاظرم اكاطيتف ماو او كسلنملا نادر كب! نع هد
 ىنكر ال ا«كرر ىلا ئوعد هازع نيو ككل نكىتايلد ن!ثحالا ةنسدا قيةجرد

 فمد.قاع ءدبنميا جت هيي اه 1
 لطرحك 25

 يشن اهله عوف عدة ميدجلا لل اجبرإا هالو حش ةلاثا انوي
 كذرد ىليرتما اون ايس. ار هاتلظنني ى لخير هيويجم امارس ةرمالا
 مانطالا هلوتشاهو لاه الاو مولعلاو لايعال أنوع كلت همر البان هد

 دز انتم معزا هبه طامي حا« ّْ :ايفعوول ١ نم
 ف نئرك ندباج ّىح ايوردالص) لاق ةوسلا نم 5 م منين ند

 ايم تترامحو اةزاش وا ةراشب ا ىذه اق ايزع ابر ديسشاول
 هلإلص يبلاهب اجام ملت مالا و نعد ى تفعنص مم اهي ائيل والروم ١ متاع

 8 ئييلاو ماعمنالا له اد ع هوحإللا نسايرافاكو مرا قالت ولما

 أدع ة تدشن هلم اطيش نب عدو د وسع سي اوي هرلا اج اونطخنيب ان

 من من داصاب ور ياراؤام بلع سسمللب ىوجو لك نم هنزك و هديك ونيف

 ناطرشسلا هن وظ لاستن هاه شاطى هي ىل تى! لرب ةلملع طويت أ اهيل نح

 | . هميخدا نأ قم (سيمل نانشصتلا ناززيف هتظامد اهب مد ١امب يلع سلتك
 رد فروع نع ه ةونبلأ ازجائد ىل!ئك داضلا ايورل اومد كل كلا ئناصناو



 ان رومهشم ىف اهم ىجسالا“

 دوا وم رحال ائبح ئيحدراو :تس ند درج اصناف هرئأ

 دم مو هيو طك اياد تاج تاوهفلا 2 هوب اوةوثنلا

 موو ا صرع هن ١س ىبيل احركو نو و ةويبلل عضم ريع وه و بيع .اييسزم الل
 براصلاقرعلا يصحب مانملا قدا ورسام با|جلاب هلم قصت ينل! لصتم لحما
 ميت ادا عنتيل ل اال نيطترحل نار شاك انا اجا ابد بهي شك
 رم اهدار ْناوث تعالك هايدى رع ىلع هىميأد ايبن هنوكذ 2 اطيل انك قا

 اناهلاهدا اوييسأت تمر ىئنلا ن ننس اه تناف ناو ام ورلا نا هيد قعد ا هلكم

 ثب نع ميكر ا رينعس يبا نع © مالص اه دارت اب ىالصلا ن نيدرجلللالو

 نع سلط ىليقعلا ني نري ا نعا 0 عبس ىف /نع و ىعاعلا ناو
 اننيبشكع جاع بابلأ ىو ميمجنا كاجد هلاجر يفينعلا لاق د وعنسم سا

 مات تمم وهو فُميصخلا لات

 الا اد يملا نا هللا نماوح ىملس نيلكجتادلصللاب ىرفا
 ةالصب ىبيل ةالصلا زج انا1غةو ن وكن ال ه ىبنلا ءزحو هت رك تعطنش ١
 ه بيملازجلاو ”معمحح ةوبدل أزل نب : ربح ىوف قباهن ت تعتو نارجشد

 ور ما مايو ا ميحازج اجيب او قلن ندبىطماود

 ١ لاحر ءلاحرو قميملا لأن [مامع ىاكد مها ىدر

 يطوي د اروع 0 مرج نر رأت ع و مدنس نب درج خلاصلا اب درك
 م نلعاةجلاصلاابوشاو ضاقلا كام ملبتماب ةولمل ١ناحب يبن منال يلاسرلا

 م هقيقخنو ةوئسشازبح !نماه ىع كك ناو كذدل طس نب نداندت هيشتو

 (نئاعىلع كلخاب ناشماو جلع 3 خلعت تائلاباهل ترحب تلح ةبرطبلا سب ىننلا
 تماءابانكلاب ورثأ ىلع بابلا انه ىئ ىهسملا صو هرب ارب فذ هيلا كلوكوناأ نهح

 قاطو متو ها حارب د ءايشييا دوز دكت عماون اق هعوزتسيم»

 نسم يلع ةطبانلا تاماهل الاد ظومدلا اباد اا

 070 امداىعاو :تليملتمالا يبل ومدام نس سلا بانج
 17 به م 000 ةنيرق ا ءكأشت 0 سلال برفقلم

 :.انمل اكل عش اك: ناوتن ةدعح اثم بسوي ريصتم هزم عيطشيف كركشمملا

 :. باد اكن ١ وزثا اما اوهقرملا نم يلتملا عملا ىلا يوني عوجرلاب

 اهيل تقتضي 18 حسبة راكتا بسب ببس هل ر كلا هارت دساأن ليك يّنكألا
 ةكرتلتدلا سلا نغ هيلث أيس لكذ دىتعو الششناو) حا ازبوس و) مظتعملا لاح
 يلا ثدام وردملا صعب يل! هن انتل ىلا نحارتتس ازتع ١ بسب وكت ىف د

 ناآطسلملا ناحاملوةظنيلا لاح تاس وسجل 5 فهد اكس ني لابنخا اذ ةنزملا
 110113 قارهتس الان ماه دوبل م ايصال هذه لصد

 تضخاض !هرسابانتعالاو توكتيارمث اع نع ىلهل يعارعالاو تاومتسلا ن



 "نوي لشعر مسح كي رخل انهد ىىكذو مممتملا كي نحلا ئناطيشلا ىلامكلا
 همها ناو !لازمداواشم ارو يعبر او هس لبق و ئجتجبس ملمكو
 لوح ىبلاوي ىّصتتْنا نغطتتلاق:ىارلاو:ةيورئاذ اجرد نالححاىلإ

 عوابضتنعرهو ةرؤععب .ةناني ف يبلاهب ضتستاع هد اعةونلا نا لم نا
 ملال وت امنصو نها ملعب ىنالا اقح ةرجي كلافازهبإ ىح اق اوع
 م ةئشكل 5 داي و تاهولمجلا ةاكب هزهع مجلب انجانع اهلع ةرغال ارايناو
 ةدامإل هقرانملا ل اعنآلا هل مب اىريمص ء لس ولالا فاكاز قنمكلاو
 ثالاطلا هز تمل اىه وانت دار اب:ةن دّرعللا ن اكرنخلا اهي مَن فطحل نايك
 ةدائي انيّمُمص سعبلل ناكايك ماده اتيب دركي الكا ضصسراهي:ممنم هل نا
 . بشي امم دهن بيطلا ى كوكيسام كرابت اهب موسع هل نا مجارلا ىعالا
 وسو ةمدرا يل اهمسمن نا اننكمت واسد ا ىلا ادمح لك مستني تءاغنض و

 ا

| 

 - م حم هس

 0 ئكميرمج نب لاذ و يونا نظبالا نكمدل,اهكمستل مىستل دحاو ىد ىط ئيتن نكل
 ىلكصوطصللا مف كونى ح ىلا تذولا بسحب ناب دايغالا التخ نع ىدوجلا
 | يعولا ىجبر عب هتئتس ةرششمع ثا ناث ليك اخ نوكي ىأ# ىك نب ماساو يلع مندل
 ةرصدلا تق ككذ و هبربنحلا تبث نا نير كسعو تس ايدرلا نان ع دحديلا
 ئيبراوعبر اب ث بح نييرشعو ئثناو جراب ث بح نيرثنع لكاامذو
 نم لك ذ!دعامو هنايح رح! نيديراو هتسي زم ئيبراو مسن ميد
 فّعلَمح كسل ةيادد ئ و فيعنضخ ئيبرالاو هتسل رعي اياونلا
 ذك هرم نمو تمشرهل لك ذا ىعامو مهل ايلل ئئيعبسلا باو رو رسكلا
 ١ ايوعرس) ىصر ياطخملا نر نبا نع عدلاتشلا:ن د الا نب اًضينبح
 | كيبةرطخ نبللا د نئخ هيا ورؤ ترحررفبلاو ,رحاةارلا ةئساب وزنا
 موهدو اين دل ا ماحط نمد ولوملا هل ابي قس ل وا هبال ن ارّضلأ و ممل او مسنل اىلع
 لدبرّ د بولقلا"ن ادح معلاب موقد انك هئاّبح م عت هب وو داعب ا قتند يذلا
 م.روبهظ ىلع ل 5 نئدلا قاتلا نبذات ورمسصلا هب تيياف اننال ةايملا ىلع

 ضيخاو ميذ بيارلا اما ثيلحلا ئللا ىئا نود و ديح قماو مهاو ناوسسالا
 ان دات ىلع ف داذعو نم ارماو نويردو مارح لكوي,الاف نو مم مملع ىشكنا
 م. مغلاورّمساو لب الا ئبل امه ئبلل | دار ١ ميضحب دام و ن اويحلا رصد ىج
 |لٍس.ةوبللا ل ئنككد ويعمع ؟ءابسلأ نجل و ني ىلا ىف لكشب سمح ىلا نبل

 بلمكلا ور قيسل أ ىيل ى ف ىحلا ىلع ل ب بلكسل !نيل ىو نمل إن ىصظدا) ىلع
 8 اج هتيئسلاو كنج ةرهوكلاو ة وادع ىلع ل يب رّمذا نجبلو ضرب ىلع ل يب
 اه مد ركذ امبل دون ميلا ن تيب وراذا ايشالا و فمد نا ئمي ق تاو ا د
 ممم ىلا رست امو يسن ىلا جاتجال ابؤرلا ندعي ناطب نب لاك هسيبنت



 ةاولص ايبدالا نم عبتتلا لمجأ نامت د:ءطقيلا ن وموتعت ويمد

 ا ظ
 ةيضخماو مار ادريع ه ىظنن نحت ل ددسيب نا ةجفلا نه  ىذازلل نب
 7 لا بنو ميمحلا ميينتلا كل معو ليصفلا محا

 ظ دا ودهتكإ ظيسيان انت ةيوصشد عتيل هيمن ل عَ اك
 ايو نيبشنالاب طمشمال دوما ةسيئادوغتتال كوص ماع لد
 || مهعتارنو . مهب اساتصو متن ا يضفرو ننانيلا لاوحا م لتخاب فلك هما |
 م ىلعاملظم يمن ةناوك, عين فس تعتد مهلحذو موككمو ضاضامو

 | فركمالا يب تلد اضن اورمس ارم او لئعا اد كلنا او تاي مالا» اذراع مولملا ميج
 1 نسحب رمت ا: ظحب ظاوحالل قاقكشما نكح ا و نداويلاو كاكمالاءافراع |
 : تايبملل لال ترينالا ةَيِعيكو ةنس اروبا ملعب اريبح طاشبنالا سنه 0

 ايورل !ريبعَد فالتخ اء. بنلتَنك يلا روتالل اطفاخ ت انبمل الغ ةضصلفلا
 لاتخالجرتوس لع ابها يار الخر نا ياقتسالا بسح ئيبعتلا هلكتا نو د

 م ىار ؤرؤس لمرفشلا دْرِح لوانال امظنع البوظ ارُمس رواسي جعل هل ْ ٠

 :يظمملا نم ئبصن كاَعَم نس هوس صاع ءاطغ ١ذلغر لجرتانارحا

 0 .ِ 5 ماكل امثل مشب! هسسلا ود فسنل غل ني وسلا نال سم وس 0
 || يىلاوطش يااهربغو برتجلل وه انا هيب :رهد)ظ اشدالل اتت كاظنلب |
 لها ةباوضلا ند نحر نع مكي نط ئب ئهن دلا د _ديم قى ع ممهتفد ق ظندلا ظ
 كام ماشنا لها نب لحاف نِزَملأ د بع ىدعاسولج اكلات ماكنا
 ىع كلن مسو يلع مس اىلص هددا كيوب يار لجراتصامح ئئم شارما 1

 رمعن دان ماسي عاطل هيصتخخ يندم نواه تخ اا هس دس هايم

 هيج ا ٠اهركيذ هلوجت ممم كاك ا
 هقوطَتَو ناز قنط ند لك نال دانت نويل ام ايد معبر هكرل ١

 ميرامثسا ىو يب ارخلا لام هناي اًولكو هب اوياّتد دَحَن لك نلذام هجوببابد

 ه هنال بلع موادو هيلخ ا يب نشب كي يرد اى لب ىهت دك انما ىلكزي .هتيرط
 ةيرح ةكاهتنا ان ناتنش ثا نت تابع هوح حطاق اكرشدا كرش يبت ْ

 فاس سدا :ةمرجزيك أضن او هيلادوملا هانكس الا اهيتش الا م دع ف يف ىلاكد ههدا |

 ىلإ اكد هس١ن أدت ىب كلت هل 0 ىب نقيا ئاةولوش ةنلاهلنب ركن ويبا ناكف |

 : 741 ناثراو د لا ثرح نامّمجاال نامزإلاد ايرلا ناب نارقلا

 ١ نب ىاحاام اىاصا نيج ةمالاه نه ابالن زك او نيدسوم مل ىاايرلا

 0 لع نم نئيشسلاب مانتنالاو حيهمتسلا سابلأ نم

 ]وبث | هنتيحلال ورمل ”اسسي_وىقنلا نال مظو هوم ابردام لام لاغ ن نس 3

 « ملح هففاؤطر دومسسندنك © لامس ىف
 وبل محلا كم انه ردح ىف ئ ارمدا دات اب ابر ىععس و ك لك اي رشا
 ةناوتتام ف انابرال مخي ىل هدد ماه ءاتغمإب يف ازضدأ ىلع يقتو ةأادحوملاب نأ

١ 

١ 



 ا

١ 
 ف ارملا ظْف اك لان دوهشم نب يب ملبق امن كرشملا
 هددائسأ

 اه جلس ناءل ئه قب اطيل ري رفتلا تمد نس نبال ىبطلا دقني مس !ىأامرلا
 ضرع ايردآ فانآناو ههأ لجحرل ا كب نا لع و

 ةبراح هل واه قلع اذ نال انرلأ نم ىكر اابرلا ناى انا يبببطل ا لاق ملسملا لحرل ا

 مات ورع ىا هل وسر و نقدا نم رك اؤد دان ىلامت كاق ملحُمد عراد

 ءاوزوعداور هل. و اهرشن و ع ورجل ها يجيك حب

 | هج قابحلا بابلاج قرثك يارلاو هلا ةمرح ىتهيرابرلا لفاذ عرشلا ىومس

 ىلع! نه و ؟كءرشنحزلا لاق لحب 6 مم 'ةهرب قمك .هدارل و نلاسي من انيح بهي

 لاندوجسم نب ناك تتفطإم ننصح راو لعب نب هلوملا لطابنل
 « دانس يق ارتلأ دن أ

 همنأ يا هلنلأو ل نلأك لَم أ حلاب اعل ةئيواع ناك نئكداوانرا
 ْ 5 د اندر ناك ناو هاو ل دلاك صنف ىف دوري الجاع كامأ 5 دابئراناكذذا و
 1 كلاهما و مزاضيل نم. ىنرملا ىلع يس امبالجا نحو مش ىلا ل ووي الخاع كائاو

 يسهم ة وااو ىبيطلا لام أرلا هسا يدم! 20 ن وك اهون |

 ىادؤ دك اير ايرثا نامل ابرلا لامر حد نأ تحيد ابرلل اللاهلل |

 ا أدر يبه أ هرقاو عيصخ ةكلاق هسعدسد )يصر د وس

 ا ٠ .نارجااضيا همع

 م 0-5 هاد نيل كلمرلا نانا لكم اها هاا ان وغبشاو ناكنا١انرلا |
 | مومرك او يلع مئرتد !وهر ادعس ايا هح١نعرح ْي لبحولا ديل اطتس !برثا

 ا كوائتن نأ مصرخ ىف هلاطتسس الا نص تلا لاق هن ٌ
 ! وتاذكيلا مد ضيا للا رايك هدر نلو هيلم هل نعحر اهب زكا لتعإم لاح ||

 || مم صرعلا ان افاد اتينين فكنا قفزرصم كامكس لوا حمج لح مك ضع ريم

 2 بدجتلا بادب ايررطتا سب ظياقا ج يل انمي تع ياس زا و متاح
 بع_ملع لاونالا يسونب بجوي يلام نم ارعال | ىتمت: ةددد اجاب عباشملا
 ىفوهل هففاو ىشار نب نمت هيد يئيسلا لاق منع هس) عر بزاغ نب ارغلا

 ١ 05 ينل عبس وة 5000 ١

 اها قالا دوحلاو رمال ناب نع ىازعتو الا ينساب وه ن درل

 0 مدر رس ع يم را و يبطل لا ايزل ايل
 هب نذأب ىلاعد مسد نا ةلزنك ١ نصحلا نمد ئ رابحالا بعك لاق جيل

 كزلاموقد اهكالام قد المن اذ ارث الك لخارج نداوروغنلا ةمايتلا مود ماييتناب
 | اه جرع اق هس ١ئمر < ةريوش ىل .!ئح ه ىسالا نم ناطيشسل ا هطسخقن,

 فد عيصتت هيساووهسموي ١ هند ارحل! ظف احلا د 5 هنع فافن
 4 .هيم نلت ْ

 كات هلو ئعب يلسرل ا ىه يلا”هلسرن ضاشمكلا ىااحارلا كيبلطتا :ةنهرلا

 موو يسب سس سا

 اما اوس بوم همس هس سمع تس سم هس هعمل ما نص سس سس سم سس سس سس

 اسس هس س2 ا سس سيل سس يس ١

ْ 
| 
1 
 ا

 سوس ويم



 ضرال( ضد لدّقو يبردلا هجرك نكس دّحملا تيب ممر ققح ةونر 'ىااره اننَوَأَو

 كّتوانةطوعو قشمد لبقو فس هتلأ تيب ضر ايكيا ىف ليت ومعنترملا

 هير درم نب ى ئصرلا ىبعي مث اح ى.أ نب و يمطكارب رج نب صم ليم و طل
 ليقو برممد ١ يه سلا ةرس نب لص و بعكأرب عملا مب جرم نع ميستتلاو
 55 ناجل يح  اهنال لا عمقا درع اظاذ م اهكيماالزن نانغلا اه
 اهم وه ب يعلي ا يروم ن1 الدسم سو ديهمدل

 ١» نم اني 2 ء ب لوبزملا

 مهابيحاض مولبالر ده نت باجمل ميار وتباصاو يار ايجلحرلا

 ل روت ياام معطل مب ارلأ تئلت اذ !ميْمْسْخانحا هيو

 5 ىانلااضيإاةمع هاورو منع يلاقد مدنا ىقر م هريبره ىف !نخ تاب ملاىئئ د ظ

 يمر ىنم اشد لاقو هغيمضت لوتلا قدويبلا و بطن رادلا اطسبو ةلدراملا ظ
 «٠ ه طلش طفللا! نك مم بدن |

 له كدا |.يساةريللاب طنوس خلا و عاضلانعئلابةياز حاضن انحرلا ْ ١
 نب ظفاانلا طمع ,ييعم ساو درملا نم هع د مىيعكع لوص اف مملك تفقو |
 ئليفلزج اويل فايز ازيزملا نعي ىخاسناوبجلا يحي ميد يال ايزاعرجم ظ
 مهلورو ماع ىلا هدناصر رد ره رف نع عّراتل ا يف رك امسع.نب و لح

 ٠٠ ىهلب للا اضيا مع
 ايدل كتذ لمح ةراال]هيتع ىش هجيج ىيامسادر رمد ىحا لدرلا

 ميلاد اعرثم ةجاحل ماق اذا يا مجراذا كانك سل حق حاو با أو ر ىف هب جرح |

 سلامتك و همسومل قملعي ماو عماش كلشاورا ىسلج قم نأ مثم نفنحاو

 ىلع نب ناو هناكمينؤح اونيذ مث دوعيل ماق لو ةَسلاو هعاتم ناكحو هتاكمج
 نك وج لك نكن اك ىدر دم ي يدش ئنإ سر دارمأو اتئأو سسر لثمل ىوبسلا
 باوصب يل معد قنص زمر مدع ياك هدلانعر يره دييعسم ىإأ

 هفحطضو ئيوحلا براشم مت 2كائ حلهأر نب ليعاج هرجعو يغيمذا لاق دتف
 || ' كم ه3 ف 5 هن الهر هلاجر ُهْيِموةمالا اروييمحج |

 «تيبو ةباهدؤد دلبحر ن مود اناو هشش ارم ى تبادر دصب قا لجرلا

 ف اكن "للا ينل ورخل اج تدل ده او نزال باع ا مند

 داع يافع كبل انك ةاريلا4 الم .امالا ةءله١ طرشبب نك هقعاو عاجلا
 كات ميلظنسحلا ني هسا نبع نع قه ًامهي: دسم نازي ١نكو يمدارلا
 تضاقيت م فون انلدنكامجذ ا نم دع. ايج اعد و نس ند ىسكال راس قادك

 ياو يلج ةلئا كم ةددا وسر توون ميللغنملا نب ,لاقُم لما ال تنكام

 دمه ىب ىطلدانوحالا ميلط حلا نب نعاغد لع هل ' مخ 8 نازبلا نا هركذذ لوين

 ايل سس ةنادمل يأ قبخانل !هلعا رت للدر ومدو نِيعل زمر ىنصلا نام
 قارس ظفاملا لاخو ديحا رت رىلط نب يكب نب قام | هينم ناب قييبلا

 نب و دحاةجعصو ةبيبش ىءانب ءتلثو يجي نب قاعس أملد ينم ا جوش ىف



 يرائلاد ئعم

 5 ىددا اخس ديف هل وق ين كد ازهر وم متياَدو قدصني فخ! فحرلاا

 ن وك صحار اهناذ يلع سس ءانمأ اماه ان وكت ناالاةةرسجاب ولو ةءنكاسب وه نإ

 ناكن اد هالوم ىلع م بقلم ىك نك اسلا نا كك دداخائ اق لطم هرجع ن نم جحا <

 ٍ :ءالامامالا ناو ه يشب ئح ا نيش أ ماي: ناو عمتك !نم كدا هكنافاو اهلج

فييس رهن ندا نريط أذ نع بط ىلهال ا ىلعالا هب اون هلكمو لكذ انب قع ا
 5 

 مهعنم ّمىلط نب قاعسا هيد ى يملا قات اهع لات سا يمد مالا و نود اسيند

 صعنب حل مهلا قرئحا لعب ىهداعاو دابحئب موو ىناكلاو ثئاعسد نب وديحا

 .ئكدرريوهدو ىنالابدا

 اماتئاوا ارضاوا الصوم هلم ىس ولجأ داتعا ينل تلت“ يح لهرلا
 ةنج امءانجتك كامن «ارمشج لطب ل الباع مالنحل رهتدل ى ىلا جونو

 / سب هسلج واهالص ضد ئح قعاوسم عاد ةب اهاواوصودب نشعوأ

 ظ هي كح نب به و نع هسلد,ةجاو داع عب متجاحلجرهنا و
 ظ ىندرع ىلا ىف كاعكع ”ىصلا لمد اند ير اغملا دب نس نانو

 1 وهب رع لاو

 هركا امصر أ عب :انعيوربج فجأه اميتاب هاهي هن ١ لحرلا

 : هول دا ين اهطمل او عد ناك مج يتاح اشاعه سب ةيججاارل ذيله نزولا

 بهدوناهكأ املائو العاوا ن زد نك بهو ناو حجري ملاب اويركند ملو
 ظ يبعد نلا لاَ لع لاكن هبداصر ةرد ره ىا نع ه باوملا يهوالع الل

 م مد يراخلا لات وهومعمنم ب نب وتم
 .. رعد ضاريتنك

 لكماتيلف يا لل انه ند رسل رطبا اا 2 د ىلع لصرلا

 ! شدي ويشدد صر ىُ منْ أ دص ند وي ئبرم ايا هت ريصب نوعب مكدحا

 كذنزالا نحو منع ىلاعت هدا نصر ةريدردد فيا نع هد هيك الأو هتداض
 4 يماعلا ملم لاقيسقين ككذ نم هحاوح و هس برق نلولل هعبدو

 « . يف هدانسا معابر

 ايا باسم,“ ةج سو ويد تاعك ل هنر انيك ل بجرللا

 .اهلاح ال «رانكدو ىف انا ككل نب يب لك فم هشبل ه.نمدأنسجعر دك ليقف

 ْ ةرّمحالا يلع بل اطيب الو ملع طّمس ارلائ ن اني !ىلع ىلا مح ١انام

 ارغصم بن ونس دمي اتينا ايضلاو نيتي دال بسلا

 4 ظ ب +0 -.'د قفي لامع هانزرو
 ِ ف عملا نولتتو ئشسللا د النا ةتاكرحلاب نحس ةبارخلا ىإاروحرلا

 ١ اولا محرلا قتيرعد اد تلمس قدرهلا أك |بتيظ اك تلخا يم مكبتنم ةبارق

 ىلاةراشناو ةراعتس رحاب انيملعت لكنه كاحملا نم مطمن و لصوت

 لتعتو قطت كيخاهىستح ةلاكس الو ىالملا دات اهتامته لغع |



 تاق هلاحر يئيبملا لا اهزرع لان هدا نصر صامل نب وى 0

 «< د ميول فلصملا زمر مم ندو ىذا

 نس لومث هياوو نب ةيانب ن ىخأ هب هعمل ىاإ ش رمد أن -ّقلعد مكرلا ]

 دأ

 )ذو هتباسسح ارك مع عظم ناهد ا ممطق ىمطتم ننو هسا ءلصو ئلضو |
 نافل [ن هصاخو هماع لصوت نل ا رمحرلا ىطرتلا لائاعرلا و رابخخالا لك"

 دب ماكنا و ىاصنال او لرملاو ع انئلاو درلاب اّيلصاوم بجيونيرسلا

 مه ىو بيب نجلا ىلع ةقفتلاب دب زت همص اخلاو توماو هوا ةاكيخلا

 م مدت وكن ثنو مناووسا بأ رس تاواؤنناو هل ن نع لئمانتلاوهلاح

 جيو لاع نومداب ى ل الأب ريحرل ! هليح هرج أ !نب لات و برساله برسال) |
 ا كاصنا عماجلا قعئم أو اعلا و هجولا .ةعالطو ر صلا مند و ظ

 ممحرلا لها ناك ذ ! هل انجح هتاطلاار ار شير شن نب نكما اه عك دو ريح |
 ىلاصت هللا ئ يزعطامم اياه دار انكاْؤب اكن ادتةماوتسالها١ |

 ؛رهتطإتم بينو رارنعان اب ىممالعاو ممظعو ى دسجلا لزب طوشم ١
 كم قاقو ةمااتسا لا بيطدأرمدظب مهلا اعدلا مهتلص دوك درنيحو |

 0 و ندوقمحاو لاه الا وانجلاب يعطف نب هينع لح ب ي يهحزلا|
 ا نضمج لع نيو [صاووبشو ران زو هش اطنوه دود

 1.١ يوم نئشسانلاو محبطتمل ١ .ىكطدصلا نم 9 ياو وسب

 بوالاؤ دود ءانع و ههحر نع ضال 6هارغح نك ><

 درت 0 ...٠ ٠ جاوومج هدا ضرر مكيساع نع
 معاذ هارتعت ثيح يردجلل مساتنم ميدو عدو هبحاص نك حسم هب

 ناهي اوم دس 1 0 كد رجم ولك يب دعس ةوسيلاو يدشن كات ظ
 هند نانئشما يلع قش ١

 ريشا هننسب ١ ىللاش هس !نب اومسا قتش اونا نيجرلا نم نيل ريختوما |

 ةلبتشم املاك ىمساند امسااهل تايتشو لأ نفح نجزلا ان أ ىسدّحلا
 تاثا نم ليد اوا نمرلا محر نم قتشا مسا ىذوا ىف درعللا ؛كابتنتنا هب ظ

 ان كذصو نم ةيدا لات هلاووبس ساحر نع وطتنمايعطاقن هسحرأ

 همع ضرعأ ى متعلق لكحطننم و مسيحر يا تلصو مخلل باطلح

 ىب ىشرت كا ند مجروبفي انيتعاة ىنلنم هب بب رااع مص ارعال ظ

 ارت يات ماودت فمي ناو نب والا نوب ةيارتشتاالاهئدارملاواههتسطتق نم |

 ةرابخ مهبل د يعبطكلا يتلا مس محرلا يود ملا لاق همسيبتتت |
 ئعمب5 دوربل اأو“ وةةسوببلاو ةنوطرلاو ةرارحلا ئيب مىوداجب رمح ئعأ|

 اهي ااما او هوخولا ضب نم لب اينبع هجر لكن مج رالأ نم رحلو لك نيع اننا

 ةعيسبط ئوئتى | ىمع ة دوجوملا ماسجالا حي نالك ىكبرعلا ب ممادم

 دوجحولا نسب تجرلا نالم نمجرل نم بيس انءااناو اهي دأ ىتدرصلاو

 هن اف دوخزولا الا ىتس لك حمس ىتد ىث امهنان ي لكءتممس ىئدااننال

 عسو



 تناماح محرلا نا غ دوجحولا نم اماب نح قّمحلا دوجولا ملباقم قنإب هيلع
 ثادوح ىملا َنالُم 'ريصرلا ند ٠من اموكاماو حفل تحل مسا ئجرل أذ دوصونلابعا

 حاورالاودؤجولا ةره اظ رويع ماسجالاو نط ان مره اظىلا

 (ندامتس ااماو ءادستنالا م انعم شرسد او دوبحولا مرط اب نانيبعت كاعملاو
 صخو جاو درالاملاع نع اهل: ضرع ىلا جيّملاب  روعتش نانا 'حيَخطَتلا نم
 ىحبسلا لاح نم تلانش اير !برتدا ماقموهد ىزلان ايحرلا ىمتملا
 يدي قىتسكا بمب تايقا ول بدالاوب اوس مسا ياابو تروا دبمج

 ماودو دا دمالار ارّسيسا ىلع ام اعدل مدن احا يح ى حلا اعمر هب ةزئل
 بس تن ايظطاو كتيسمت ةوتي هن نان ا

 أهتشش اهم ”مفرمم انزلصو تلاسام ئييع قاهل فحلا مب اجاب ت نكبتتساو
 بانومح اتسع ايهتشاكج لايجلا وايعار دز اباوعطق اهر نت عذفطتو
 أبيي عدواام لمحو ىلاكد هدلا قح نسج دمت ابيسستح وع ار داني

 ةباجالاّرل احا8ر مك مل ىلاتد هند ١ نع امي اكس ىلعال وو اوينال أ ىف اونح نم
 ٍىرحاتم مذ عطخلاو ار د الا مليح ندو هريحا ىلا كل صو ني هل ومِن

 مالشالاو اهم اكنح نم ىم الملا بلطو ةرو ىكن اوديلظنااب (ّيُمص وداهل ئكحلا 0
 دعب ناشد الل لص كانك لك ناو رع حتد ككذ نا اوماع ولم اَنَم امص نم

 ئيبطلا# ذا عازنلا عورتا ةبحاشم عجن نمؤتنم ةيبطتل نال 24 مقراخم

 فب ىلا ةمفهسطل داوص نسم لمتسي اا مكر اطمكا ىحت ن ؟تدالان ناوهتارمو

 نمسا موقد َناَت ملاؤملا كقنتئ و اهيغب, اطدردد أظم دا ىلاوملا
 ه ىلع ىلاكد هدا يعتد يلخعا ازا انزع مؤجل اوان دوح ولأ هيا ايس خا هب دد

 مهن أذ كان و هدارعس يملا هده اشسانهلع قوتي مةييخدم ةدحلا لما

 تنومه لبيد سيت ا(! هنن اذ انعم هتقرعمو حلا د وبيشمب اون اف ناو
 هناك وه دحب بايجال يذلا " يلخلا ىئحةعيبطلا ه اششاء نع

 ليمخ ال ىيبطلاة ادلملا ه نوح كلك ذ ءل لص مل نس لكد تان
 مع ىلاعت مند١ مصر ةردب رهد ى' نع ب دالا ئ 0

 اييع هه ١ ضر مكسب اع نع
 نومحازني هشادح او دارج قبر ها ئد مسّقح ىدرحوب ام هند ١نمعميحرلا

 مان اه دلو نع امر نماح دز هبارد ا يح ضحب ىلع ميلهعي طم و

 ىسشان ١ئعح ةمايشلا موي ىلا ىيعشد واعشدرخاو هد دويو «ييبعي نأ

 | لصحاو ١ نال ايس وفل عرس هيد ىةيرلا اجر مويا نكد ثواطتيل

 ايزابب ةكظ اذ باز مندا كليواطدتسا ءابكدل ذل أ شيد وو

 | بهزلانيّرعطتل 6.“ كك نن ضحب نحلا فاوحلا كاف نارقلا داد
 | فللصلال نمر ادع كنامدسنبا نع داى نابع هت نعش تن ىلزلا 4غ

 0 ا ا ا ل ب يلو ا ا

 مكاو فلبنلاىف مئيمَت كيج نمل ناو مدل اب يهسملا يح ىثب لك عبس و

 | تعصل ٠



 ل. هجم دج ا يايا ع يب هي ل

 كاك .يايرالا دول ينعم اذيز نعنؤل# ةيازحب ةنيدجتإ)نعيباولا

 نيكد . «هانضراو منع تاىمز يادصئار كوبا ب املا
 ن6 يللا نكن خيرسي ايولك ا همي ةربشلا يللا تيفيز

 ... :بسقجنإل اعل يس ىلا ميظعلا ئكسلا اندا نوكتمو

 هتيربلههادناسنالا فايع ىلع امي نجما ىلخ ثحلا كي نكلادوصتن و

 ٌممِس ويل ثإب مالحالاو هني ىلع تى نز يلا و هن اععس ندا ىرج !ىئلا
 بيوسن_و(نم و ملح ىدزح ىذب ئم معْنش ابو قررلا بلبل هببس حم

 اسي علي هع تلد ؤاو لعيزخغنعع نمو يلع يلاعت مدنأ
 .ىف نع عتاتائ نكانيح ىف جفيبلا لدهن امرة لو مبني نالت .
 باللي جلد احب "اضم بح دارو منغ ىلاعت هدن١ئمر ىر نشحلا قيس
 3 ىيعنم ايكو قارحتا تنل لائهج ايس ةكين د

 م كه ى ىعي ومن احس مدد ١ نال محا نم دلل ابلطى كناق رنا

 هديل اهمال هن ينهزم ةلرامتم اع نا يي ب

 قززلا ياذيلا ضمب لات !نولد ديفيد ال اسهم هلر مدال ملط نا
 أهوحا ثوكب وق هرم بلطي قثرلا ممطحب ل احب ابلا هب

 ايم جودا (يتند قادر الامس :: ىم مالسالا نجح داةرثحال اكرتمد

 بند دين ادقي لي هسبلبو +يسكيدو هلك عام دحاو لخدر دقو

 « 06 . د1 . هدب نيتها قرأ بلاطات

 ل ةيطوخيتم لسنا اب الأ يَرَو الئ توم باعك لأ,
 ممتلي ىزلا ىلاغت مدد! ىلا هلك لب هد نر ىف صرخ ال نا لق املد يشم

 ىليرلاو ن ارعطلاو مهندوب ١1 نكرو بابىكلا دسم خ يع (ضنل ا يلح

 ييطقرارلا نعم اورو وجور ابا كام سجلات هيدا ئمر )در ىلا ىف ١ئنع
 أور الاو مومو اعوبرن مللعو
 ّْ يلا عيدلاو حبطب مقوح ند يبصدا بطر عاعابطلا جنن جاطردا

 ش مملع هس اىلخ قطصم اد اربو هجازم فطنو هرب دنياي رشي يبلع

 لصالاُد اذ يجنعلا ةرفد اطءعّصرم قت ىد ىثع ني دن اولا ثح مسو
 نمن اينخالا م بكزتءام ؟ءابطلاو ليج نللحر نيدو لقع تاذ
 7 اممحملا ني ودب انزل اى ١ نكس ظيسو رح نم اهل دازد د اكسال د أ يالدحالا

 5ه >اسد ا كعب ىلا لاق ايبا ناسندال/ جلح يلا ملبحلا اخ وكيمللاب حبطلا

 يور شير مح نب اييق الثا عيلع بلغ لس! ميغ را نم نئأآب "هد راج

 منطتخاذ همارعلع ير حرب ئبرحلا مامأ هيب !انح وف لحد ئيىجلا نا
 هلا ةئظانملا ا احاول مامالان اكد نئبللاان اين دح 24
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 س انيع عب نع يابدلاو كالا ب او ى اضل -ىصرحا تلت اد أعجب ه ثعح

 حاصمش لماذ نسيح كيدح.ي ارههثنلا راش لاو امزمع يلاقت هنا ىكد
 كمي ىحلا نفد قاس منا ببحر كك مرجتي ك١ ناعما قد اكر ابجلا دبع نبا
 6 أور و ىييحنم وم هس نب كلوا رع انجباويو ى جاطتقما ميلف ل5 يد

 «سخ نم. نع جين وبا

 | لحىف براقالا هل ثم ممل ناتو ممُصرملا دالداو عيطرلا ب مسوحلا
 اعسارق افا ب وجوو كراؤنك ماعحالا ايال رؤس و ةولخ ورظن نع
 ٌْ مق ئطظشللا١ل (5 هلمل بسنلا5 دالولا ل يب بادن دال دنع ودود

 0 ثئبللاوهيو اهبجرون وة ارحل احا نم ليضفم ام مهرخلا «ركحو ئّتتوئ

 مهب موكل اىشتتن اذ اهبدازجحا ني ارجر اح عيضرلاهب يرتع اذا |
 ف كتنعضل اوه وةعا صدأ بقد نب اى هيزئتل اعاضرلا ف ارمغأ كا

 2نكلاهناكم يذلاوه وبارشو ماعطوه يلا عب املا ق نرئادلوكلاو
 ينعم هكبد اهارغ نيدت د اطومل أ ىف نت امرظنلا تاذ نب عضل او ةارملا نم
 ْ ١ 7 دايدكلا

 | كوسياك هد ىمسي ب[ نسل اب لكوم يناس هنا يلي الم نن كلاد عزل

 بايهميلا حي الحااهو .رجزي ةل ١ هن ١ دار انطعب ممطمعب نايبصلا هب
 رطئاوال ]رك معاس ند اه ن١ قاشن هينااكتن كيدح ب اىيسلا امي ق وتين

 مكب لدا تان عص بعرلا ,ىوقسشا عنب نمو د اطتالا تعمد ئ رطخب
 باىسلا فرع نب لاتو ىذا مواكب ضملاأو منن ديف ١تاردد دربلاو د

 ام. رعصاك لزغت وام نهيتن لكنت مد اييف ىلا ةرارجلا وحقد هرثعا

 تبااىيشل اهحوب ىوصيتت3 يوييلأ ىلع ىّيخ التت !ذ او ةرارخلا نب مق
 نس ىلا نا نلدنم اومملا قفتتشم اذ ماد اطنكت د ىعصلا نع ءىنم امك انس |

 جامسلاكعنرل ا ةؤب اذطنا مد ىنحلا باضاذ اة رب هاهس اهنلم ملمشلا ىكن
 رص مدا مسي ان وكامل قب اقرب هوك كإزن كيعاتب حم هون كازن
 نم ههلائلا+ حاكم أك ناك حز اماهلذ باوسلأ نع نضرال |ىلب ِى ٌنلاآهحولا

 ئلي ملام قربنا ىوب ن أكده نع عبسي !ىعرر ناهناكذم زاخلا فيو
 دوصياوم]أ نال ة دعب نىكحرلا نيد ن وكي نا دال قرد لك و بلط ىرل ١

 - ةلعتتمح رومخم ١ نقد نحت و أس هيمي اكلمربدا تدنعف المتمم

 بن ند قزري غنوه دع سمت دعرلا هيدا قلووتذ باعسلا لئس ١ عدصب
 يبابع نب رع كن وكلا تخإو ىلس نص فيسملا ني له هسا انيتلذي مكب الس
 ه ةربعو قلنرلا انمرا ممع هاو_رو امينيع يلاقم سلا يعد.

 5 ف
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 ماسنلل نعيرمتل اوةارملان ب لجرلاب رب امؤكل سم اج نيلك ثفرلا هب ليهالا فينا
 للا ةبانجلا ىف: محانص عحزلا لإ دج يلا حلاو الك ىصامملا ةوسيسداو جامجأب
 ند ىعضاتح ل طيب داالطأب قي كارجلادارلاو -ةلظانهأ ل داو جلا ملي اقم

 : ,.. مكعل ملاؤنراممع ات ساهر سابع
 ونال ظتيدب ناخ أنئ اجر د العن ناتع لانيمي ايلعلا نإ لج ا ننارنكرلا
 وه قفرلااه ادور زن ١ هبادعال ىرونلا نايمس اد نوما 81لاج اصب و

 ىف نسلأو مهموم ي ئللاو اييضومؤ 5 نلشلا انرعص اومرومالا جنم 'نأ
 نئرئأ ادهن ععرال دوم ارومالا نس: ىرشنمإلا لاو وهطوب  طوسلأاو :

1 

 فرن. ,متمنكع بي ستطأ ىلإ ادم اعي رجال ةسكلا الا اهب غصد الو |
 2 مهب ع هيو 0 النويكلت ا

 دز لاف تمل ضفا لأب وطال سقت نوطمي المهم لاو
 نع قئرنارعب 5 نافيا بدال ةاسان سب اطر لال قولت , سمس دم ىلا: هيك

 نبع نير برج نع بانىسلا نرسم ئ ىت انحتد لذ 5ىدسلا دعب قفرلاو

 ىفيرلاو نا اكن (وبد'عشساوب .اداورو ئسح محويشب ف يرسامنا كات مسا
 * * ٠ مع مدا نصر رباه ٌتيدح نم ا

 قفرلاو ةينايا زال وانيمتأ اشو نم هب أ اهيا هد هسيعملا ئد ىُمرلاا

 اع قريد هراكلا صعب ندريح ىرلا تاذر لحد علئ راصتتق الاي |

 م مخدر لجرلامّمح نمرباج اجو هر [قلا ند ريتك ندراح ىهفو دره ايرتثرك

 م ىلاعد دلو لواتي الد هدب ام مكرحا قذر حادي داق هسشسيعم ى

 ملاذ هقّرر لملذ موسّعم قنرلا ناو ملي عبد يس نم م )امو

 نلخ سنايا نااه نسم تنزع فيلو تنم وابو دل اخ قمْسيف

 نسامح ناكر اتم االوئارس الب نئدا انا هلملك ىلامتن دوناعجت ميموعبد

 ثح سبط ميعت و كحت بع اهسالاو دوال ااطق 5 ةرادهلا نععب ةائناعم
 ه هازعام رعب يجيمل انو هلع يلاعد هساىمر رباج نع ىئاضتلاا نو

 خطك بايمش نب كامأ دبح نات ي صملا حاص نب هسا بع ميكب ف اعطلل

 هعيدمل نب ميد ققمعبلل هلرع ام دعب ىه ثلا لاق د طف مة تاووسام

 ٠ ٠ يفيرلااضيا تع هاور هلاح ن اجلب بما و

 قدٌررل اضن ميف نيحلا م مع ففرلا مركب نب و «كرل)و'ةد اب نلاهب ىئرلا

 يرن اما ىبك اان داقن دين وميلغلام فذ سوبح ىلع اني د نب كل ام الخد
 كاق»ثمد نإ ناتم ةهلسإي اره هسار :زماةءارثر دوشدا نمانج نعام

 ْ دونملا تعضو هنهد داقذ ميغ اد هخضؤ. ”مجاجد اذان تلزباذاسرم انل

 م رازجلا اضياهئمع هاورو هدا بع نب نب :ربج نع.بط كلر و

 . يمفيدلاو
 م هيابيلا ئائكو قمحو قهج يا موش لاب قرثم ا.“ 12 ىأ نم قلل

 'ناءعا ليدي ىسي نقيل نطير ١ قالتلي و متو قسحلا ةرملا ىد ودرتلا (ئد



 أ ناب قرحلاو حلا ني يطل ه«يبنتلا مل هناب قهنا ىعارلا ويش

 لائدوم ماظنرنع لاعوالقاوا بكامزكا بيع با فلم وق 0
 موه لاقي هيبارخلا م ىنلاق مىتس بعرلأ م اورؤوةةرحلا ق شمل دانصي و

 ليلازر يكن يشي سلال ةضيأد انت نسنل ىلخ صرخ لاو و مهلا ىليملا

 ينعملا مينو ىفبملا لات دي ىمئلملا هفعصو دوعسم نيزرع نمط ماو

 ثب نعش اربطلا هدور ف ارملا هنع داق ى؛كو تس وعدو تيإوؤرع نبا
 بد هأنئع هدا ئمر مش مساع نك قمه او هلع اكد هنن) ضد دوفنسم نبا

 وه تيمنم اهه الكم

 روضيلع لح ذا اياح تيب لاب هعاوأب هاد موش قرخخا و نب قفا |

 تك فرخخان او هنا الاطنن يك ىف نكي رحت قفل! ناذ قذرن باب

 ننعلاوقرزخلا ن ود فئرلا بد اجىف عىل كئرتدأ ! نك هنن امال وب

 هنياليو 7 ا حوال مابا متم ها

 دا ياينع طواف هنو نمل ىا ما سقسل ةلطاذيتأ لاو كلانا كونا +

 اهعض اومرومالا نفت نا لاق سلولا3 قفرلاام نوى هياوتع الن ايفس

 مهضوم طوسلاو معصوم ئ فيسلاو (تيدوص طيلمإ +! سس يقال غن
 :ةظ ااظنلاو ئنلاب.: تع زم نب ببال نا ىا ةءاشا|ثصو ىلاؤشنا لات

 موو افيسبأ ميل ام فيسلل صوم ئ ادنملا عطور قئرلاب
 يي ا دوب عساس زن دياب ةدتفا

 زككقنرلا باج مجييحرتن ىل مجاحلا تناك ليم! تتيمد أ واجلا ىلا
 ىلومجا ان ايالاو ن أيالانس ابحلا ومش تام

 مج اج نوعا نم قلل ا ناو احلاص  لهر اكد المازايلتلا
 ايلا هيد ان او اوس الجر ناكني الجر .شمفتلا ناكون نو 4

 ص انّمنملا داو يب هالات نراه يدوم دايعدما داخلي اح

 ْ لويج
 ٠ يلب تيرا يفد نادل ةنه بك ةشمج دونم دياز اج ىّقردا

 ا كدنغ فضنابتووب الك نال ميد ارملا نم ىلعنم كلذ فّلبق تم ناؤ١4تداع

 نب. اك نب ىبب ى:ىح ن هيراع ميحسب و اكيات مهيب ايام تو اشي
 . ويعمل فئصخار ارمر نئىلاعد هدد١ نمد

 دلواهل شيعي الامئا ىلب انف هالك ايالارذ ىامصأ كلهه ىد فوم نيرا

 .ف نب هلم ند رظع اذ مثلا ى اوي نم امداملت اهلش اهر مل ىتام١51١هنأف
 « بلع ديوص را غلب نات بصدحلا ب ةديرب نع يقرا «كوي١(ين دا
 هباوقامحجو ايلا م مافن تعز أبىنبا تامراضمالان يك هاربا نا م/سو ميلع
 شيديلسب ير اهأو عرج الام تل اف تمزج كنا نطلع هباوفجوؤت اهي

 : .جيعصلا ناجرهلابجر .ر يفيمملا كات هريكنذ كو يل

 دذي مالو تاك فل. هل يالا يوما لك بوقرلا
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 ةرح 22101011111 ناو مهد ريم و ملمس ماد نيف ١

 ملقن لب ىؤنعللا هرجسمتل ال اطد ا سيو ,يلع بالغ ينباع دييظعا ١ ١

 مسيو يلع هناواص هنذا لويز نيش لخر نع ميج كك ذل ةراظاركذ املا |

 ميم ىئيملأ درك كحول نلوال يذل ) أولاك ب ىقرلا نير لن كوُمدو بطكي

 ل كتان هدلجعتج جز فرع ال نصح نب وأ صْمصحويا

 ينوب أكل اذانج هيت ةمد قم 1 ةريرصح كا نع ح هلطرافالىنل:موقرل ١

 نيني معو ىنمئالا نس ثتبسد يدنلا يان ْن هزجاو فاكلا رمح و أرلاو سكب 0

 نشاذ قاكرل ارح (طملاو لكك ام امد اا صل راش هع ذه. قمرالا |
 نين ا ا مابعسم سمسا ةيئعو يئكرزلا لاقط هاج |

 ب دصخ أذ ا(يقن اماو ئمطل ذا ماو وسم هوو ةعد
 لرد صم وكت ن ناىلع خندأ جمد داعه دايس هيقحت و انمد دازه سيلو

 انه لعج صو ئيمذأ ع بويلأو ىنالا بله نادل !4لوعفملا ل بنز!

 ث شمال اّمخ اانا كي امال مزار اهييراشس طيني اةرل كان دا

 ١ ى نارابُْحْن نقلا لوقو نومي! زتجا) ثني و نسيم /ناكرلاىت و ناجح |
 تالانيُم ن نعب ىف لهلل الحر رج ات س أ نب نالبويم ةامنالهب !درلاسيلو

 مكىلاحي مدا ئحر ةررره فيا نع حاص يأ نع شكهالاةياور نم قعدت دميف ْ

 نشدعالا ثرى ح نم سيل اذ نال د وانه يطنئفراس اكاق يروحلا نباكاك 0

 م وبااضيا مع هأورو كلونموم لحر هب وري اا حابص يفإ كب كثيدحندالو | ْ

 رمح حسم مساع هيد يجسدأ بلت ىلخي ظ

 هه . : فيمصوفل و

 ِ اوي تلح م الع معلا ايل جلاب اهلا“ 'ميولعل او بهن يل أ ناكرلا

 هناي ميعّم اكنلا ا و يرق انج د انش اذاده دحأ ىو هب اذه

 لافونكي ىملاا نين اوهعّص وو سنن اممم واقلطم تى اوم ئ+ملمد الا ههنا ا

 صرااو ىلاكم سا ,لحام و نئكم دا اوب مث داخ امس اهل ىمرال | نم رئيسا
 سب ئمرالا ب نان وكزماقدأو هلع جرن زكر نم اهجن ناكزل أ ون دضم
 سبب هنرق ىلاعت «ساىصر نربن رشح ىن'١ نع ّىعح نكارلا نكنخ) ناو

 5 .فيمضدائسأي |

 سوقانلا همشين لالا مكالل ا محيستمس ال لكلا يعم نيا ْ

 هرم كيالحلاو اناطيشم ايم ارم نم أيون ىشت كسا نفقد و بلانج مار تاتد |
 اعلا فيولوهننميديمتبة ول دكان زبسل اي اوي يزود ىن قو املا هبيشنب هئالوا

 ىلافت هنا صر هج اظاحلا نب ىغ س نع ناكل! هبيبل لكلب مك الي اطووسيم

 تايد !ةقرشها زمن ني انضكرلاو ميلا نامل زيدل الصنم ناتمكرلا

 كح دوهشلاراب داو بم ليطا نمو لاعب هلوتن_ريضت انه د يلا

 ةايرو عج لاو يزعم ىلاعتت هسا ضر نين انك نب. نع ؟ءىطينل ا خالص

 يهذزلا



011111 

 3 ! .ماهريعو ىطفرارلاو معمر وي | هغحنم نب. شر ميم نان ىفد هلا

 فراعتلاوغع ..اتاؤح ايزوم اهي 'مسجأ تي اوي نم ناتيئوتاي مانحاو نكرلا

 7 اف ك ةيش ايب نام قيس ايكو رجعو ن راغتم ناعؤن تومايلا وا

 نسلبا نع“ ماعد نب ن دانت نع ف ابتزجسلا بوبا نع ناةريزلادو هاد فا

 ميرصرهاظو ئكدّم دوا دونا لاك دوداد مه ناب يمد نلاه درت عيصتلا5 و

 لاكىسَق كورك نيكو وسع ل دخاملال او َنسِسلا نب ىحا هجرك رول ن1 تررصملا

 يصدر كير رح نم مكاو نابح نإ نكو رجام ند هي دمْرَملأ هاور ارحد أ ظئاحلا

 ٠ ىوصُن ٍهويَحَش احّمن صل ارمم ىئنا امم معد
 فمكسو جرح ىليتسدا ناةتئشملا يصر محاط ةربره فلا نح ئعن نام نكولا

 | تاق وماي مجنابرع نب نأكوب د َهيِحّرَد ىت هدزو ابان هئالخعزمالاو ملعأ

 ادهم يرانا راسم تاك ها
 ظ يلع حب اتيال نابح نب لاقى وطعم ءاحوبا داق هيكانمدل هكي حلا
 .'ر هكي دح ىلع

 حالسلاب بعلاف م اهسلاب يرلأ لح بيع هب مترهئ مربح راح مايسلاب» ىمثزل ١
 ماس يلع هيد لاح ملنوأك امودل طيبتطلاو بزعل بيرد كل انكي طول ظ

 نمت نب نعرف مي حرتحاالا# نيئّملا و لهالا ةركءاممو تلخلا ئسح نب

 نيا كاتّم الحر ٍمسرو ملك هداىلص هبا لوسر دمْتف لاذ ىاطخلا نبأ

 بتل اثم: يثري بعد ل يّوُح بعل ءانلاغ لاتُم بملي بهذ لستف تالف

 يهرلاذ ام ى هلا هسا بسع نئب نجرلأ دبج هدو نيك ف مابمملب ىبرل اى

 «. عضولاب يأ مينععب هيد ١ وةوكرت

 هرييظرجا ير نورا د جتا قاب ناب لون وب وكرم ا

 يكمل اب نت وتد! نوكيسل او ٌيِملإ»: نهرلاو يل ارحلا لاق يبلع تصمت
 فمن ىفب ١ نع قد د ن وهرملا يعم انفدن#ئمدرلاو تال

 ثيداحاهل ثازجملا داك يدأ دعملا وبمن ند مد اربا هند ةررعهد

 فو يتناهستد ئ لي وصوعد و كي ىشلا نصح ايهم ذاتسالا لص نيريكأنس
 قيمسيرب لتمملا نع حارسلا لام و ىطخ تاق او نابح نبدا اسللا
 نقولابل عارم نب فاق و ين !كينحلا وسي نييصنص يدع نب نعوم نكت

 ةياور ىو هعمهر نيطم رادلاب سميا عار و كرت ب همنا ايبوارعت تن

 -'د ف اشملل
 00 ىا مكسب دوه ىلا انبلاب بتتي ْ وهدرم ار مبظلا ىامدرلا

 بإب ولد و روماكأ هيد ئيمتد ري نكرماملا يعمر جوه و هيلع

 م ةّنانها نب بيكزملاذ ردلا د15 يا دي دطشلاو رطممملا جمس د قلي انجل

 م ىدبيحلا هبكمت د ىرعانب هرك ذا ذك بيصخأ تحو ىلاقت هلووكمسئنل ىكبلا

 كارل الاب دارملا ناو كل وشرتم اظل ني عقد انااا ميتال ىكلا يم مانضان أب

 ليوم انوهررم ناك اذا ةدادل ارربغ ئيللأ نال هسنمل يك يئسْا ةم اذها نم نوكيالف ْ

ْ 



 0 الا ا دا للا يل

 | كث ناب يأ برشبلا و ب وكرلا نفيد ريلل ئحب ناويحلا لبوات راتعاب' هنا ويقد نس

 سد عافتن الان نوم ديحا هرهاظم دحاو نطيل بدت نلاهولد ئمدارلا
 -مالكل !ىنف اكيلامامالا ل ان و مل امن د ابريل نا ىهحلاصمت ماَقان! نمجرلاب

 ىائهرأ لم اكل هب كرد ى ةبولح ىرىداه ردو اهرييظ نب مسالم مج أرلأ 1

 دحا, كامو ةقيدحوبأ هيلا لاق و ب كرك دكرملا صتنيإل عاضتنا ئمداركلذ
 مه ئميردا كح هتاف انك كذ نمدارلل سيل هبا ددئ نمداردل سجل ةباوربو

 ىبامثع هاورو هلع ىلاقت مداىصر ةربرصه ىانع حرس ىلا نجح اوقد دا
 ''. برش زءاكم بلع طلب دوا د

 | ملقا علب نم يا اخ حلك ىلح بجاد عيل ةالصولا عم موي حافرلا ١
 ظ "هركوع نس نأ ىلع لويع وهاد اذن | ص للدين )هلم او
 كئنوملا ما( ىرمع ىلا هدأ ىصر نع تثني 'نمممج نع بط بجاولا ند برتعد ا

 لضِيْح معو ابعنب ىايغ سا مع سوكت رع هب >دجح كاجطلا لاق |

 نكد 0 لا

 ظ 00 راسو تا لإ زج امام عيبا وح حاسحا !اوهحورلا

 اعلي ةياهماب فني ىدو يرحالا”مياورلائ عرتقتو سيئا يلع ملطت
 ١ .ثرحواه عداد قكلا نم ىلاهت هننا هنع دواأس اني اميط تّكامو لهشب

 ظ ا هيب ويب انفو يمال دط اييصئا تسب لشبد سكن يلع جز دج اح
 | لارؤت نسا نح مم دانمطلا ناشم مِْخَعَ و ايدل رم !ليىَس مسي و تي ىحلا
 باي دلاائب وهميب ةرصالأ يؤم نضيف اللوبىن وسم | ةفزت بيدا
 *ثناوبال اهيئاسو ايدلا ناند أن ن ادارملا والقصائنلا ميم حمد ئح نناؤد ْ

 ا يسع دن نى ئليقأ ىاؤن ئب ليضتتل انوكيد نمد فاد هب اوند

 ٍ . .ىدعاسلأ
 ' . هنا عياوم نم عزل يا لعانش نحمد ىصدمارلاَ م د.ندلا جور نم جنرلا ظ

 ارامل هصحرلاب ىياتاورمأب لاكي سنا ضخم ىَع ئلذ ايشمالا ني ىا

 ريال اهون ار اذان مهكلج كان هما اواو بانسلأب اذ وهتيحد |

 :ساو وب تلسراانرثح حرم ياادنرتح ههااوق ايشادو ىكو مكنوجيالابا ١

 في ةروماساهئأف هب تلسيراايرشم ئب يااهرشن ن هقنابا دذدوع بادر ىف |

 مه ةجر هبي < و ىكاحت هينا ئت بيردأت ١نه وأيمر صضئلا شسعاوب رم و

 .لكيملا انهما اأو ناجي الآل مثدا دانساو قزىدا نب تاهو وواسع

 هل ةنرهد ا نال ايعرجعو اهنيلستو انيكركو اهيكاسلداو اهلاسر اب لكوملا
 قيمه كيلا ةسياع ادي رب .رعرشلا ىلنالجهإلا و اك بدال ارم

 مهاظو ئسح انسب !ضايرلاو ناكوالا يووملا ل15 و يبهىلا ه درتفاو
 هاو لي لكل نكىسييل ودنا ئب نم هب دواد ىإ درت فئصملا عيمص

 هللا ع نع هليل و موي  ى اسسلا١ نكو بدالآى هجام نب هاو لن

 3 ' .انعي هرب ره |
 ص001 للامم
 حست باب تصح مصخصخ يصخت مص مح سمس - 2س 2 ل يس دله

 عزلا
 ا ير 09ج



 ل د دس تقلا 772

 |] يركن يلازفلا كات بخاوناؤ هو !نيرتخال ةيجرو موت انا تع كنيبش حرا

 يمد امنع ىلامش هلا مر باطخحلا ني ريع نب نعرد تاطت الا اوميما
 | مب هححض ىلع فقدت يبفم نلا لات يبزلا لا نايرمعت راتبرد نئبةءمجم

 ١ لمسته اواو تي اح يمي ىلاءاقلت ممهو اضيامكافل مع هاددو ْ

 4ن 3 رسأو ع هكذي أو ىيحنا د وجا ن اكن

 دان ىف ازلاةبهفن ريح
 نمل ضي ن الل كو بيروت دج فلا دايتلا كب ابااي هحنا كو او
 | تقكيصاتنا لاك _زيخلا ناحامم رج عوكرلا ع تود نمامؤوه ئصلا ىلا ىكنم 7

 ثقوب ةالصل !لطبيال اوه دركم ثصلا ئلح نازئرال ْن ايلات

 ءىج كثي ىخلاك هب اهدالظين يلا جيله هل اود اح تلنسلا نم عمر خد
 1 ْ ا ديلتحانارغنا ةتالض كنس ملا ىسنم دارتشالا تاكول دج داعالات رمان م هنا ظ
 ا ١ هّئصلا نود عوكرلا اوم درك هت افادوخيم ل تتالا ياابغن الو اهم ا

 1 ظ هن ىبشعت مه ناوين ىلطخحلا وةولح لا نام ةالصلائ فصلاىلا ىكمملا ىلاو ١
 / هأع دل اب ستي لن اهيش م دوعلا نموهد الام ئيكواهلع درتعت اف دالا تقم

 ١ 5 ءاومشتسبألا 7 متذاد او هيما و هئلخ مورا تتانان اكل موك

 ١ تيل جافا رماوعشملا يلا يتسع جلا وةالصحأ ىلإ عملا

 | ظفاحلل دام هرّكعو تابح نب اضيامامع هازوزو مع مدا نعر ةنكي يلق
 ظ . 0 ا ا

 ظ 2700007 اولا خسرت ولأ ىعي وة الض قار !كداد |[
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 يتم م 0 جر لا رامعا ك1 يل 277 2: جزع صج د بعسل
 20 فساد تن ىلا د مدح هج عجم ندع عم وا د 0 فال 0 22001 001 3

 نوكّس مرحب اَلَد ارب ولا بوح ىلع بلال الر هقلا عولط يفااّمالص يا ظ ظ
 م نك ئحجرلا دبع نعر جن ند هدلا هبيرعن كبيهح نم مهح دب نلل سندج
 كوسير تعمس يد لا مميلع بجاو و لاَم ندر وبال امله او ماكنا ذامس

 رج نسا دىسيعو يقميملا لات هرك نم كوي مسو ميلع هسدإواص ندا
 كرب ظلحاحلا كاتو قيد اذ احم نم ىف ومات ره عب اسمو ممم ئينعتم

 ىمد ورجح نب هنا ىزبع هيف وةياور ف يح نب هينا تنبح هجرجارج
 ثيرلا جدع و ىلتسم دوبي فام ىلب نا لك تكتم ام اسم وهلو

 سأل "مصتملا كر نب ف

 ةَعيَمحاخاهن وكب مع اوهو هت راي داراوعا 2 تح 3

 1 :هلكو اًوا'نكل هرصرا ناتي هظُمك لك و ىاهل هسادمصراي اناجوا
 مه هبكري ه دعمت ادامذم هتوبرط ىلع يادنجر دم ىلع دلاليا نم اهذم
 انعلع ن وجر ب ى انلانالعب تيمس نتي طلاع جلاو اولا خم د هجر نملأو
 هر وزأى أن ركلاه ده ىلانحا يب نا لاو يرش 1 ىا

 نايب كيب ىحلا ئانلات هل يب اطمريع ب اول و دصخملا نع كاوسلا| تم نأ ا
 0 ا يسرا ا 0

 ةدحومللا دب يشمشو ارلا# هوريم ملا ةانكتملا وجت اهرفف وبدلا يجنلا نب ميلع

ْ 
[ 



 انانسغ انئزم ايرطش2 ءاهح زل سويد ىيسنو هاني اند دالك ياةعشلا

 [ةيصالاوتأ] اياراقا ةيغاو نسل جامصنلاو مبحاأ ىإرالا ال لام هابل مليجرتا كن ا

 طخياذكسنبانآ جا ةيال اوبس قلاؤل انك لع ىل اذ هداه رويحة هابل

 ه _للوسرب َقَلِمَسِسدن ورحل اذراجلاف هضا نإ ةيياو زى و عسب ن ىدفسصملا

 سداقاو لكذ تيب رملا كل دار أو لمع قد و لكخر ياه شبسحا انك ىرشا |
 هايل والا ةراب نود لاكن مينا بحل ةييدل جد ةقلاكلل ناو ان لفه

 هنن ناؤحالا ماي نأ ل ارك الا هيلكد دكللا ىرب ىب الا ناو بابهالاو
 يماني ام عب يلانعت هسا ى 1 ةقاركلا ب زلا يحاك بعرض اوج نم ىف ان 0

 زاكتالاولا جوتي الاحا اهخوخا نيطوسس ينبت الاس رظحابب هريصأ
 بندا نع بضل إذ ككذن ىحاطنا2 انا ى كلا ذال املا داما اكدارمالاو 0
 ناملارجشي اةعخ يق وبلا كاقدت كلذ وعود بضل دىنمدلا لوقا عنان اد ْ

 باؤباب بده نب !.يىباعي ةيذ اروعل ميد تنتل مرجع: هليل ة باجي هكر وهتتع | ْ

 ةنيرزط ىا نع بدال 3538-0-5 :تائرع< مر“ تاتو سال ١

 »نه هز أمها 2في طاير ةحرتع ماد

 7 يي ب وفلل ةرهتال |هيوك أن طويشل اك |
 وو ءلع بح ولنا غيح نبب خسرلان اك دراشعاو بظع هنية مهعبامو | 0

 فاو عج ىنع هلك ليشدا يكب يما مسك انكل ونتي و يبد لكي دوبتلاىلا 1
 دوّتملا عيبج تبث ئملا اًدددد ىكممسملا لام هرجك نمرسشن كنا عبص
 سب هيو اسم هن. الكل ارجع رجالا نا [ىاتب ف ل د

 سس , انمجملا ىلع ىلعلصو غب تاما لال مط ئ مسح ماعم ناف كولا [سلعأو

 هلم تلا موي هكيرع للك نت يابيدتا ىف ننزرجلا ناك كتزنك كلذ لحل
 موبتتها ةر ايز ب كن هيف ىلاؤملا لاق رحلتل لعرختا : ءلظال ] لظال مود

 او نب نأك وداّك يبءافخأ  ىاقت نك دن ةنايانل كح الو رشد نيمعال نس

 ايون وعم رم يهدد دورزب ن ىفاجد يوملا نا ئنملب كود ىبعيجا موب كدوورب

 | نع ميهداربا نب بوّممد نع ىّملا ىنون ثيدح نم دك ه دعي ادوبو هلبت
 فان سامر ند ىنا نعريع نب نع نالوخل ىناؤع ديبعس نب يدع
 يدعو هاو بوخجت ىركتم هنلكت لق يبد نلا لاو تمت مت 2318 مدن
 ) ٠١ ىذا لويد لحر سابا اواعطختسويين ملسمابا كر مث
 مد م از الو هت رمد ناك كاحارز ياابحردزن ابلع ةربره اياب دز
 بصتن او ىلع دوس جم :الخإب در ىةرعت فيطقف نات مون لك صراشد

 مه فنكناعب زلا نىداشكال او رممضمب لاو نيم اى ءابحو ةسخ شدا ىلعابنع
 لاغخ ئعما انود صعبل | ظن د لع اهيم كالت ال/و لع
 ل املس ممل ىلا تداك تك اذا ؛ اه ١ ةرابننابابعاباةملع 0

 اكسساومد اذ ١ ي ببالإاب لآسب ىه ابيك اسبن تيمنا تيار 0 7

 8 ردح ١ يل عار 0 ٠

 - - ب وس
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 ٠ كاك هد د. ١ ابع هرزش بيبخلا ترزاذ) اب : ناك و يبل ٠

 .٠ ان ادب لااا : ه ٠

 ١ يردن لم اهلي ادق كل وتسالي قد نصلا قّيرابر للك . 3

 ثمايل (تيعلا ضار كييف ا/هازبك نو فون قل اند 23 هالع ك ارز قا الان :..

 ) لاهي اهتت سن! نمر ةربب رم ىإ نش ميلك بح ىط همهيتسم ىف كاوا
 نئيماسان ترو تلد نسب ايععنكاللا لف و ,يلع هيدإ لق هيدا ىو رك

 رايب كرمال اوءيلعا ويعكس هيجراخ نا فنصملا حيصرص اظو «سكنذ يلدا

 تبيين ا الودع كلقتوم ةرهالزل

 يضل وكف هييدت بتي تداوم املا املا( ايا ةياوزل ا يازيؤ حروب عاتي
 نود ةحلطو يرد اهيلطما انه شب اساب يدب دقه كوفرميع هلاحر دحاىا
 ةعرزوب او كين ثادق ىئال رحال او ل ا و اغهضلا و يعن نل اهدي وا

 هدا طر ن ذ ىلا نك بهده ىيمسم ع نازبلا ثيعُنح عيئنم نب و طم ادلاد
 ين اك عمموهد ي وجلا نارعإ نبينوع هلم د يطيجلا لاك هلع ىاعت 7

  1مربحاواملا نوكسن واكو تسلب اكرديدلا ' يكللاا نون تيربح» نع لك
 بركح ىهسر ناك و م'سكنلا كزت هن انكتب ريسحتمل | نين هكذ ام ندير سف ىلإ خسش

 الاورج ص يي فلتنح بيررتقسلا ى لاق اين ان جيلع ءاوخه ةرثكت ميلا
 هينا ئدرأ ةشباع نحو باطخلا نيرع.ن 5 ئع بط أروغص ن اكنكل انتى

 سيركتم يراذعلا نع تازعخأك ناسا د ةكوزعم هر ىأشنل لا انّمع

 بتم داحا ا ىسمل ى ىدعك نسلأت اقام !نودر يكتم 0 در وارد كثي ىحلا

 لات و نب هيلعن ىسانملاو يوتهكلا نعد نيزك اهنروه ١ هئسداحا دوادوىب

 د نب لكما كبي شلل رمل هدأ نل ولل حييصر عد اظرو يون !ليطاوبل بش

 *ةحدتم هنالخربالاو مييلعو سمت اواهثااهالزوةئتدرظطلاني ىقح

 امطلا ١ هيئاو يتيرلا لاقو بوب زملا شلل اب عنب يب دح نماضي

 و ير اوما داجو اعل هلاجرأ 5-5-5 د ثبملم هكر نحو مىصل نبا

 لح اذحلا ند امنا ضيايتتيعما وةبديصعالا ني "هع اج نعي يدد ثبي ىحلا! ندد
 ْ دس ءايدلبلا اتاك حصص ٌىرطقع هشام هاهم امج

 377 ؛.ان رعود يارطلا دُسع وامين

 فلا ناعم خجهلاب سه ققعادملار ار نم ناشد اطعيد١ قي كن د

 نيمسلا|بادارملان ارممظم امظمت و المخت هاماوك ا ملح فأ هدوغع ف كتم
 هلفاق ينوم دب اهيعرذ خسيلس يف كاخد هل ع الك بد دعلاالوكلتتما

 يمر ىيابص ند نع لح اهيلع ثحلاو ناوئحالا ناب تلضق نشد
 عهدنا

 .ةيسم قال وعجل نا نإق ةيإلا ميرهدو 0 ا فاك

 ةنييعيواتزلا لح ن وكيل. نأ ايتتلل عيحالص | لب هبرخمالو مينرع 6 ىل وم
 يدىصصو اضفنا تان و نانجمو اك انهي | ىهتش .هالصلاك راثغناىلع
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 نكد ار نامملا نب هاكح امىلع َمدرالا يالا حامجاب مص نادم ال هلق ى نس ورلا

 ه تبث ام بجاولا نا هتدع اع ىلع ايتيصرخال ابب وجو يرد قتمحلا ناب ضموع

 نِبباكلا جبسسلا اميصر ناكو ممن احلا كنان نعم اقن فايبر اهنانرو ظن

 : عرج نإب دبع ربح ميلك ى بع ئسمويب دبعل ديبعل نيه ناصضمر ةردجعحلانم

 اميل كليالُؤا (متىطُم سَ الث تىتقومللاو 0 ا صا هع فلاب

 7 الطعام تن الذ يمس يلهالو بكل: ىدضا اء بتاهكا١ نك ءاهع لب وعم

 ةيمنحانح اهب ى ةجوزمولوأءىسم نع يئنالا نعاس وجد هرهداظ قد اوس

 لكلع بح الف نيىلسندا نم ةئفُمنلان اًواحلااهيج ور ىلع اسامه الكنلا بعد ثم د
 كاَم ؛مُمُسح وبا هبج واو مث اللدا دنع نيرئفاو تهد ريع نع جارتحا

 ىلع نم ىلع ءانصمو هيلع تطع امو هلا نب لاح نيل سلا نب. ىيضلا
 نس اعيش تبجو نس ىلعون تسبج و اهم مد يزد وكأ اما نيباسملائم س ناجي
 ”ةًرض ئىلاسمكأ نم هل ىقنا ره اظ صادوتد ىنيم ام للا كا و ىرحأ ص وصتد | |

 باطتحمناي ءأيطلا كووذ عم دتيفإ ى ايدج اهطانتيلا ت املا نم ءل املا
 رغضينو يئداهبه دم جاويحال ا لكن كب ىصتقي ةأبسلا ىلا هانعب هجوم ا

 اوو كاي :اومدا ظماحلا هوس تالا ئع ككامدب در .نيليسلا نسخ ١

 حج هراطنلا اةاكد ربح هعئري حاص ني.ىسملا خاذحلا نس ةرشمع نيزكا د

 دسم نم عاصوارلم نم ىدارُصيلاب ثان ولطر ىملاو داممما ةعجدا |

 | هباواه ربع اريحا يزجك الزاهي احل كام[ نم د انبي هاص دينا

 | ةيايرلا هديب قيدإب سانفارعش اوم ف قارس ظن

 | هيلع ءاهليصنت ىع راج طاجن الص وكر تمار عدا زو نريد نيكل ةروومياش | 0
 ف. بشت ولا كلذ ةئبب ىلا تو فل اغاممال ايي لع ابهر صتسش انام ليوحلا| 1

 طلي شن ىلع كا مخ هبدا نحر باطن نيرون ,نعرم ةاكرلا قدك طش ظ
 ت7 .وندا هةيحر يفقح دلا هرخاؤ ||

 + م 210771 اللا :ةوتيطزطللا ةاكن ظ

 ةمددإالا اد ماحننم ىلعال تدان بيسك نب و ئسنملا ملم نُحا موصلا لاح
 نيولع بع اها ايك بلاشدا جرتت حرج _رويبطتلا نك ناب اون اجلد ههالا قع
 ,نتلرقملاو نيك بنل هوطو ةظمحب بووطلا لبت مسا دو طق ب ثيم
 ةاكز ىىذ هصلا ة الصرب !خالصلا لمت ايتهيسم ىلااهج ارح ايلانناحا

 يا ةالظميا لوبا د ؟لمند اتهلع ويم ىل امن هدد ااهيلبكد ىلا ,نلوبكم

 بناطولا ةاكزب تستيلو يا تحاك نييمسلا] دي هند دص يرد بضل خالبم

 اهيرحاتن وجل لاق ميو دب هرهد اظن نحاو ةايساانع هميئاام ىلع

 ب ورئن بّحابُسا ىيحأو ىف (كيلا بعد نمو هئالثح ىلع مهرالاو 5 الصلا ئع

 ل

 هه ةاكرلا نبي واسس ناالا هاكدر نطُيلا ند ىص .؟ىكنزلا لان هيت

 ةرئانكاك يرملا ن ىبلل ةرهط ٠ نمد و كاملا ةرعرط بنج بك فلن ١ ةدوهملا

 : 0 عوطب ةيمئلل هيجواو نيو



 فابررمل يعي هددأ مر نس يعي نب نع "وف تيد نم قمد طقف

 لا هز ريل ُهن١ ييصملا عينيصره اظو جراوملا يار هدارل هيد

 بهن زان ادب هاج اجا قاسم ( ينج متو هس جا 4 هي عش

 : ديا هملور «٠ ٠ سايعنب ئعروبزؤللا
 بيطلاوبا لاق روت اكو ديس نع جتك ناب ربع و زج لك عر طقلاة اك

 زب ةيهييعج يبد نيجلاوم 2 5 اقينال نييسحا نجل وع دال ىلع

 ىلا متن زاب كبونط حاج ةياتعمل اة لاطتخا ليف دبأ هيج ام يلي لع كم
 فاح د اول مايو اف دوواذ هرههاظمب نحاو ههيش وأ اطحلا لمتب نبحاولا

 همم ايي ملو هأوساب لاق نم ممدالو ةعرُر ون) لأ هنيسخد نع دسعلا

 قال اىلعاهبجواذ ”ئيصجو) هره اظب نحا قاد امك هج با نا لا

 هزني دول 3اس ىدر قف اهنا لسا ”لكلا بهح هو جور ح١ ُةولو

 منوم ملع ىح كعفالاو لاك هل ناك ناولام نمر يلج مد_نست لك ىل ىلع

 هاهم ىن توق نع الطلاذ تخ ويشزا رابط ورجال قب الإ ةيالال 13 هبد

 عاص ا ؤيصا وار ئب عابحبئخ ءاباضد كل رشل ١ ل

 اقم منع قاف هل هذ فاي امين قيام ينط ماوهي! خب تض] ل

 ها مزيها هنيدي ى ديال ات لادا تمت 0 قا ايفل ياتي ألو لير 1

 يمن هما نطبب هاذ ليكأ نع انمي وجو ويمص لوم نم مزح نإ انحاو هب

 ةريره فا نهى ايدل اهي >ىجرملا الا لّماعهنم ميتال هاب جنم هارهعص
 || يي لع ف ونوال سد هسبأ 4 انا كمزع مق
 هن! اوم ةجمالا ه خيالا هيلع عبجا يادار نطضاحلا ىلع مطل ةءاكر

 معييرو يرصإللا واط اخو َةيِذاَجاِج ةؤضاملا لبغإ ئيانع وجو ئاقراوال

 ْ ٠٠ 5. باطخلاب عنب ا نك نهي حاجا لمن! ىلعاهب وجو كنللاو

 ٌْ 70 مارحلا, بسلا رحب فارمطلا بح الاَم انك ىدو عع
 ا همالكو ليرعج همز مزن ا اديبام ةزئكب تعمم اجاد د نورد كتو نام
 | بنا جم نكت ةريكلامامالإ' ندع الا ة وذ اهب يارمط مامط تكذرقْتد و١

 ْ ماشا ةطاشمو,يؤتوصو هيهس داثو هيل زاك ذ.ذ' فال عمو انك ق دصلا
 | مهطامامط لات هناك مامط.مبج ملط شت ن وجو .ملك١ نم م عيش ياوط

 ص هدح عجول ماطر يح هن 1 يعلو دايثسا حرطسو قلص لصا لاب
 1 ثبغيلا | ظم عم يسمو ىمسح ياخ اكشلنوب 7 ته جابر

 ُ مد لبنا هب حصخم ناو برش نجح ١لكد سا نهوثاو ندا دصتل١ ل اكو
1 

 ا عز نى ىينا نع هديت ف تال اذ ع ةبمجؤتعتالا ولأ( شل لوما ظن
 | بن هلع هلورو يم ١ عاضعلا نزلا لاو ىؤيبميا ىلاق مع قانت هتنا

 ا مه لاق مس ا ثسو هلو نود سم ىف للحاورجج نجا ىسلابطلا

 || ىيابع نينلاقنب اريالال شارك ارثسو هن ؤيضتمو هرب ادم امس !اهل و ىرصما
 ييمام اجب لوزن اوبال + ربط هينا وهتك امير هيضتللا ليعلن يارا

 -. تو وسام مم > هبي جويس بس وومسلابينن جن توب رو رجس 7 ا >< 2 2230- م م هل مم اح تت ا حج 11 ومو وع عسا 2 مج ٍِ
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 92 روج دع ب كه وح رك حل ل يلا

 كك



 داك رايحالا
 © ”؟ .٠ فاو تش ئنف نإ

 كان هاجر ةيد طرح اف لم ايري ديم قيما اق دانا

 ١ ١ هىمرم امداه حر ادكن د15 ىابيشملا ا ياضماه ١ وود.

 تب لتشل اناعزتا و اهار هطعاوا ماَوسكو ةزيملا َجْع 'ر هلم +: ةهصإ

 لدتكا لكس ن نولا اجرا ىلا ممم ب شن كذب ةدانرلا ئرجغ !ليتشاو

 | كفلاعيسك ملف اذا ليكلا اومواو لاكن .هلوقد اكيتسسالا الا اقيالاوع

 | قالب متسلا لاو لمد انما كظيندمل | ملك محاط باي نمسا فانني هلا أ

 فرط نس ناهرلا ل يلق جحش ناعررلا ضمي ,عرب نالالا اًيقي هّمسدا
 0 ازعل سكي ناك بجاد اك ممك ١و عنو
 اينخو ىحلا هل نم ىلا ن اسسحالا ياكل او بجاوويم بالا بج اولا مب ينافي

 3 امرمز امل اة راربالا ب اوكد ام لبق بازيلا تح
1 

 اجرب و يي ملام فس ءممح مزمز
 ئثيلا تنفح مهل ىف نم اهي مع سام هحانج ”:نح انع' لب ربج انئتح مزمد ي ىا

 اذا هبزه لاك ةرغىا“ لح ل بب هماعح تلو قاف يي اهلج ملط

 أيزمع هين ١ قمر نكساع نعراو اكس اييقش
 يل فاشل يا هداف ميعامولسنتحال نا ميتله دب مهاونلا يول يبت جلدي
 لسة داىللا  ىاىنامح سناؤ. مركب ياهلكد حرج ىلا نوكتسلإب منك نم

 نلا محم. بسيد يل امانب موي طاب وضالا لاعت نما عيه نجتاي كاش دا

 انارق محرك اون ىحو همت كسسم عن نيدو مدلا ةنؤلاةنول زيخ ريب ةياك

 1 1 ملاك الهو و فمصل (غف نب طّرس ماكو ىنا
 0 ا لل لة نابع او عجا لئبضوالا دوسلمل انو 5

 ىناشلاءامالاو ف كاردذعلاو رجا ع هيف ةهافرو هدن ١ اكن نارتسم

 : * ةرّيع و يايدلاو مكالاو

 نشايرلماو يرطل امدكل كاي لبيتي ياطدلا نا عيدين راغشأ قا ناز

 ةانل انال يحل !ىلأ اننا دانس او هنم س انتحال العر ىوب د اكي الو زد او

 ليها هن ليسو يلازعد١مامالال ام اهصيلاؤقم حرمدا حاملا

 مد © نكّملأ نوح بلثدا ظمعور ظن! نع ئيمد !ًاظضحإلا جرتدل اضن ىلا

 ةومئسلل تاكرح هذى نأو حبشلا نعو :ىوتتملا نع ئنطبلاظْنمحو

 يف عدزي. هنانرظنلاو مكايا مالسن او ةالصلا ,يلاعن ىسيع لاَناهىسر اذمو
 ردابكني ئيحلا ان نو ىلا زئدا لاق دنت امحاضلا اهي, قكو ةومبلملا بزقلا
 س نود ند و حرتلاانن ىهو ءفقاضبانحا ةريبكل١ ىلا يدوي وهو رنافصلا

 مج ١ تااّعبطلائ درة دنت جوميب هكحرح يجدي يضع لع

 كراحلا نباوا: + نفاتلاو ”ةلمملا عم ْ - ىهت لاو مع وي

 هيب مو لي واوس يرتظمادّتى هل اق! نوحو يالاربحلا ناك اد
 ىقبا نإ ىالطيلا طعما ئمذ ةئاسهلا لوع رمالاواقوسلا 5

 ناك



 -. مص عع دس حم ههحودو سجس حاج دوما هج ضع

| 

 ع كما تح م مسهلان يبن اخ زل نالا عانكنل ا كوبرتسلا مسفد ميك مسو مد: ١ 2دجن فل

 مامن ران درهم ظنا يديم وتو انيس نادي ةاوسم وش تيوكمتواو كحلأ

 ىك نيملا ىلا. رع نمو هلأ يع نضع اهارغكنا نول مضر مد ارجع اهيسيليل بلال
 دوجولاذ لاا بيصيم مللت قبس ناب هدر اخ اًمكسا شم احاو يد | 4 اممسيلب مرجلا

 مهل نب ةرنزوهح ف نحهحضخلا5 بي تلم لحي هقالوادر ئئ اجيع ميكو أس هلع

 ةيزنيبلا ترطب كيلو ءاولس ماقال ملقا هدا ها يميي امضي راسا
 رسفإر كلج طدائ لب ىو دلة يصل كت اوبال وسر: اب هلدأق هلو قخاز د ةعجراب
 ب كان هلت ملمازكدب بجا ملورعشاب ترم اذ قلها ىيللأب ضخلاو

 موج كا هوا و ا ةيطماو: ع سو لع رول حض يبا غابت سيما نْزا
 اي رج اوززكا هطدلكودو لك و لكووتكو اشو جدانعو ,زكامداج ف يرجابساو
 تيفو واض ' ايو اناع ديكر كد اتهام نان تيس اوبشن و: بدوار مل ي ىتمد تب

 نمو ل ةدمصاو ىلحو ٍبهعال و فنمخي ملذ ي زحادر وةر اليتم حل

 هزسالاو هدوطقإو هوانا لقي م واكدر و مقامه. يرثخا نر فكو هدد .تهتيجو
 50 ». -هرئضبلاة نر طير اهنا عير اهلا ا نكو " ةيفافا نبا

 هسا يووم ا وكلا فرن كويس ناهض ب حربا يوسمتا

 يئن ننو حسو يلح هسا ص ىبااناتا كسب استب اذرجه نما نب بحب قا!
 | لاجل برو تزاص علويوستم مز عجباسم هاني لب وارسابم يعشن

 هداف او اسم طرطم ل يجضم ككاثو جبعم نسخ دات م اودز نئاواث
 .هلمعائىورومو ةىديلا يسلق. نب ىب "وشف ةيانصالاق لات. عومموملأ كلا يئوملانب ١

 ّْ بلل وازسُي لجر نب ىزتشس ا ٍلسو علاع هدا لص يلا ١ ب رح نب ةكام

 ١ سل عي طع لا

 تسب ل دو ع_ةصص < كس . كاتاطوبو اونب بيسملا

 يوسع 5 هيفي ميس ججووطل كيج

 دولا اعرب 0 :ينلاان نو عافتسالان اوال انزو ىظنلا هممداايرف

 .) نصح ىاخ(زعس ف صتتدا ىل نو مي ف فن هيلع مرح امو تعوذ ىشد ”هحراج لو

 1 يع و !ء نابح نب ١ انوه مارهمجولا

 : اضيفي اا عفايرو

 || مهنا داخل جرن 0 .هغمل تان فيتم هول ارعش نا

 مس اوحاؤب ومَت لأ هيو ءلورهس
 00 لا اليكي اياب 0

 لبق : .نلأ كييف ها وهج اني  ىصو ىلع نع ىأوع نب هاورايك عهبد ضصعبوأ
 تضف ازج ن.ا ظف احلا لاك ب بسكب الاداو يا ككس انم نع هني دصت ملمدر
 منن أذ تمد ابد برخجي ىثدارلا لوم فالخ رصنلاب ىف دبقشاركذئا اه نت ابا اوردا



 مد حم

 ىلع نم ك فرع هيد و مط اايهأد قارب طل اريج لل ملمميك نرحب منو ا

 اظل عطتني نمد ١راعومدو ف اضحا ظ احلا كاتو عيهص كاتو يضم و ارؤما |
 فحد.ه حطام ديا هةفاسييسول جاوب و لصتم هداشس !١ شل كإَت و نسح
 هل ف حاابعلا هَ < هل --. ٠ افيحيبص» هيدا ساو

 : دايت والاه دعا ل |مسطنل اً نرانح او اننكال ااوجريزنم انيكذب ماروك
 هتملوصلا لمن او يهدضي طسأو تاكاييبيشلل ادلع ريس يف عيال نو كباب ئواسنلا

 هي منانكياراتعامكد يل بيانا جالا ةلج دام ناس ل | ول ناح
 رسلان اوم. نب سيخ: نعي اك (هضلا نب ئيلمتسلا نع ب د ىلا ساق نعبافهصضلاو
 ي دسيلا نب كات ذ بعنسوب هد اويما نب كج ةدياع نعل 5 دوه اخ مافبسح نع

 هبيقفتمي ره و ميلع كرها و يئس ىبضلو عيوب ند ١ حإبج نبش اعن معذ ترو جانبك

 ام ابخل راو هيو يزعم دازيجوماو يه انثماول نابذلا|

 ةياس ْ هك اما فالي ا دج
 " هتيكحقل الع رمل زيد سات ب مدي ويه مس :انييدم زكلنب» نعجوو

 كانّم اتاني نيكت جوني اناوانبا ايجوخ مس مينامل ويسر ان ليت ىان ند اهجرذم رع

 ةلخلاب نموبلا !ويسنح او ةرسكلا نفل و ريح او ملهم اد بهل! نمد واح
 ثبب نعت حدد هل اني.ريب رجلا ىبع ةكريردتخ ئسريو هظيعلب ىّين ١ نمييح.بعزل

 اععصلاخ يبعد ل١ .ةدوواربزملا هع واممع كلاعب هيدا باثكحلا نب نع

 هعوئم ب ايلسا ع نب ْنَع عمم ان نح يدرؤي .نائبنج نببكامنو نيينجلا نب.ههمنم لاو

 دهام ىلد احريصم اا تدب دريكاطا هنع.هاورنو

 ' بام 2م هز <» ىلوان اكد .ىل

 ا اور دان ا هيلا اولا هم خدم كلا ذكدم

 فكنيكام نيج يملا ككرسياو ًمباو رف راع كريب منو لس د رملع وادرلا

 |رمسجب رانا لامه ه اج ليحرل هل اق اعد تايجر ظ يح هذ نب نادرو

 111071 1 درفع و لاقت يدر داعم يوقغنل اهدا كد ولاعه د ود

 اره اسم خد و نب لكلب ينم ىين ١ تنكام كيحريحلا كرس و دأت ثدذ
 كالابعا ناتالاليخالاو يومَسلا هسا كد ون هلوَمِب لل ا لص !لصتحو' نل هلوكد نا

 انيناعهوييرف كييريد برع ديح كدسرد | لاق حأغا هك هلك

 ٠ .كذ طسبدو مى رلصا ىلع يبَسي_و تااطتلا
 هير ان اك تحولل نحاهنايارعدوتشت ناب هساال هل! ل لوت اننا دوك
 ةديلدعل ادام ءاحيب ودع مينا وما ريب زوق اهل سد وو اسي عت ثان

 ه ىف ىلا

 و ب ةابشم ايند انوش ةراحالا كرك اللب هياسحا اردو ما

 همارووان مسو هيلع هدا لص قظصملا ن!ةربرها نع ممسم, ىو خحونشم

 ثدان لد اهلرطشتتس اخ )تتم ناتس ١لاقق و هلوه نم عناد يلبس جنم ىلا يا

 اولاق ىنين ١ تىملاركنذ ابءاد دومملاروزف يلد د أف اهر ور نإ هش ذاتساو يف ْ

 ىسمل
- 



 دري حل وك“ هاهئر]بزلك روتملا ةراب ننم عطندأ مس مسالا امس بولتلا سمل
 بيااصملا نوهيب و ايندلا رئلأ بقق كن د يب اننا متلولا ئه يماقجا نع

 نفضل عننا عاود اهههس او تلتلا نر رى را هتيفأو ناجع

 تو ولكى نك مع هك كا جرت يب ١و ةناذ اهرخع

 باداةزالردذ ىةراب نل!ىالثع عوبس لك, مملق جالعد ارا نان نش الرق 3

 هكرايلط مل احا اذ طخ ةفا ىدحالا لع قىطتنا ءاظحتناوكيالو هملق صك نا ايم
 تيدا وندو هلك داس مالصاو كلانا هيدا هجو أهي سكصعم ليزي | الا ايف

 هبط اكو قلتش علخعم م مالق ار غمم الوم ىلع ىسم الو نارصلا نم هولتن 7

 ىلا ْنِح ه هرثحا ىلا ئيض ىم موقرادردكيلغ مالسأل ومس ني صاخلا ب اطخ
 رص جيلص مسضَفْواضْيأ ىجتدلاو حلبم نب مثك نأو رو منع هدد! ضر. 8

 يس روس د اهجرحا الو نائل ١ضرعت مل امانه نا

 ه ةدادا درغ وب نملا ظمللاب هجرح

 مامن هيمو لطايلا مالح ا هسلانالط اب يا اردت" اول وعش الو روئمل١اذررو
 سب اهلذ ءاطاتلا ةملهد الا مالكب اوماكت اعنتد ممله احلا برتعل ناك اننا يتلا ناب

 سر نع يريطارتد اولو قشالو دوب طاتحاو مد ندا نيدلا نع اوه تروتمس ١

 حىاء٠

 اكواب كراج اهو ننسي ذليل هلم لسنا جاحلا نب ك
 مد نب لج نب موك م أطنسب ند نابح كي ىح نب طسوالا ا اركو بط ىعم واسح
 نملا<جاحاو ركنئرمع نب ىعان نابح نيد ام اممع امد نائم تاطاحلا
 هدد | للص سنا ل وسر تىمس نملا لهنا ١ويسنال مي نيلاتّم هيف د وميصي امو

 تكي هادانتسأ ىلاعد 2 يبينمل ١كاق ةااوك نو لوم مسو ىلع

 م نبأ م اومثو انهض هد ندسنح
 وو د ا ةالصلا نا يعد قييم دملاد !نحا تاالضلا نسر

 موعدو قائما هيد ارملاوا ةراهطلا نّيبتيم لعن مالكداو اهئ انولطسو

 سب ريه راع و سنا نب ابع نب و دوعسم نب ى ناليع هب اعقل نب ملفت ناك
 ىسلئن ئعب اتلاو يهتل ارظن ىذتحا نّسو كمعاروهيلع هش ١ن ا قصر
 ف فعلا قئقد ن.دافاقه دركم وأ ؟ابمو ا يسم ومد لهد ةالصلائ ل اهنا أ

 او لاذ و ةالصنا جن هل للحد ال. كلذ نال ْب الل دجابالل ل بياكس حلاو

 ا ةس اهلا ايم كي ىلا ئمرالل هلمالمو نك ةبيسلا دايكو ءمينل ١ ل ايك نم

 | + يهلا جاهم نب دع ثيدح نم يدع نباذكد ع ديوصتمملا | يوشع بنوك انا
 | كاقدمضو هدا موك ينم ىملارجدا ٍقاعنع كازئلا نع جنب ةكلدا بع نع

0 

 ئه هو يح فلسمللا ئبتمي ثاكك ىتيد.ا هبا نكره و ىهل اج اجلا نب يع ْ

 | يو مم د سس اخ يسال اكاق تباكانبا

 | نهوةره الط تناكاؤا كاعنلا مالصد اا وح ىف ارملانيزلاد اذ رعت

 5-5 :,امموعحو كيما بع نع هل سيل نهد يدم حرش ىف ارمنا ظفاحلا

 2 همهم جبتي سو سس ب

 هسه هل

 20 4 يي تون عت >> طمويصتسم
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 دانس , اعاه «ياع 9 4 هض اكنن' نس

 ىلا يياوها نياش يع يعل !ةوممب ىصو ةديسنلا همس ام يزعل نم أب
 كديايكب متاوسصا اوبر يامي اوصاب ن ارم ا. ىلارحلا هزكذ نيرملا نطاي ىلا قسضتخال
 ترضرعل بلقل 'ىكاعوبمك نارتللال توصل ةكبزل ان هبَمع كالأ كي ىحلا ميلع
 فمياوبت . يحجي ئواطيم ا هركذ سار ىةوسنلقلا تاخد او ضوطا ىيغل بالا
 س الاى سح ا نب قب اميل كل وو فذ ىلا نبربر 5 ارّمد ١ لاه هدد مشب ماوصا
 بلقال لت مها ىكشي هن ١ك ار هتعمل ا يم لاي هد 1قوسير ان ن ارد اب اترص

 نراكلا ىلع هيبتو ب دوصلا ىستعو هب ارعأ ةياعر و هل رت ىلع ثحوم لب
 قراواركات ىكلساو بلتلا متو اى نك يرزفان !١ نان فيوعتشاو يهلأ ى

 ثارملا لي اضن ىو َْن د مح ئعملاو طلال ئبرزت ىلا اتيت نايسو هعماسل

 كاعمالا تلح ىايراذعلااضياةعاوادرو جمع اك كات بئراع نب اردأ نع
 هاهي باك يرسللا نسصان نب ١١ ةيسي ريل كل وملا لعن و ق للم ةدع ند
 الامال ىيوح ىئ ناجح نب هاور و هلك كيامت هينا ئهر ةرنرمد قا ئعنانال |
 ذارمالا طف طف ارا ثي دج نم هع هاود انا هنا نت فلولا عيتص ههدريب
 نهد مس اع نع لح ئحاصملا ى دوادؤنااضيامع ةاوّزو سابعرنب نع بط
 هكمي ىح بمليال ئيعم نب لاق نوعالا ناب ررحلا نب هيعس مد و اهلع يف انك

 ثدى نهر نكات و عجملارحا ب يراذملا ملعو كثي دحلاركس نيرسحو
 م يب.أ نع بابلو ارجل !نع لاعمال تلح ى هلمود هتيم يرالا هاصصيربل
 مع هنا نهر ىب ابع نب نعو رىيجص ي نابح نب هحرحا مع هسا يدر ةرنرره

 هجرحا هدرع نب ئنعو ىسح يضع هس داراالا  يطقرادلا جرحا
 ُ » هفبعص ناس نازربلأ |
 هو ىَْك او هب كاوصا اولفط. اوهت ارّمب اوهمملا يان ارّملاب ْمَت اوصا اوم د ْ

 هياهرؤ و انمسخ نارغل اخري ئسحلا وصلا نان مت اوصال ةنيدو الاد
 !ئممالاوهرد د و هع ايس ا ىلع مولدلل ثعبادال/5 د وج و توصلأ ئنسينع

 اع هدرصب ريو ب وعل نع ختم هجرت رمل هل اندد يكبر قنلا كاق ميلا
 بهاركب اس الاد اع كلذ ىلا ىئش ١ تاوذ ورحل و هتم اهلكذ ١ لظاملا ةاعارم
 هددا مالك ئ نو نحاو ىىئيسس لاو ناز والا ةئرعم نولؤتمملا د نحااماماو
 25 عم اسلا ىلع بجد عدبمل ||وهسا نم هنا كرملاو بششلا ئ معد اح ام ىلاغد

 نئييح ئد ؟ اهمهأ هم هيدوصلا نم عبجذلحاو ريرتغتلا يراتنا فعوريفكتلا
 م فيكو هلكسم سيلا, ىثنلل نيبشُش و تس اذ س ايف هاب لْمَمَت و توصلا
 « ٠ ٠ بزاعاف لما نع نارتل لي اضف كك هنع يهد اهب هب هدايا ام هبكسب
 كت اكرتن سو هتدوروهواهبو شوا سو هناو بلت اب يدايع' اويد

 ئعر ةريرهح ىلأ نع مش ىو هلع ىلاشت هنن ١ ىفر نشد نت يبل ملاعمب ىلع

 لشرب قفدو ىكن ارنب رعالا رجثك ى ا نع ه دري ره لاه انت منع ىف امن ن١
 هب ةالصب مانالا) مارحاىلا نب ىبسلأ ءمليل سمك ب ورع نب لسرملاذ ديتعمو

 ديعلا
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 2_يتصيش يشل تح يل ل ل تي ا يي ل م و

 اال هك اوطتلا ملم يكد لإ اوهال ار ثزابس ْئ ممارعببا سلمنا تريد بيشلا ا

 ٍلصم لعد مالص لك بيع ىئمالإب صتنم ىيعدأو يلي لب ىهطالا) ليل جاحلا ىلت |
 ةيتتنلا موي رح ادن ع بياع ولج ”مورغ موي عمم نس انييماضق ىالئنوا ناهانجرد ا
 هب اععار اف اك هلث بكينا متكصو هن كدرششلا مايا ع جبع يلا ئجل ارميط نم جاخلاو ّْ

 لاق رهالا معالو مّصدال ا نعالو رب هساوهدل تيخاو م ا
 هزه دك! دلطذ هما تاك( ألو ميكشم فيشاسللب كسابالو هنيشيف لعطو هي نب المال ١

 تضم دولا خدمي يطيب ههاقاو لاه اةلؤيم نبل اد ج سك نم ١

 6 متم ا» له هيئاسنسلا او ئعم نب و نيحأ ٍ

 0 ريس ال 107 + لتيعب طي ع شتم دال دو ْ

 دب يمال ادا وبحل ل ايها ايلا مغ لاهي اهدا لالا يل ايس قا '

 هدد نحب كلام نب يشأ نه لخ نطتفل اني مطنش كبح انكي ىددر دوركم ْ
 / 6 ... .. ءانضي اىلينل امنع هاورو مه ىلا ||

 نوكي يا ماتا مس كر م لح ةيانسم نان ىلع مالضلاب سلا اوني ا

 كي ذ قو ظارصلا ىلع يكشا نشد ١لالت هب دويضتمست ارو اهكارط |
 ىنا فيصنص كي نح يشن فا هي دأتن ى كلم لاق ب اطخلا نبى ننءنعارت

 ريغ هن ويلص لات وافضل يبت نأ اهذاد وا نافع ب ىخرلا مع شارف ٍْ
 نب نيحلاو بذل اب رعت يبد نذأ لاق م اقشلا ن [سسححلا نب ديع و نكن ثيدج ١

 اهدا لراهجا هلا اجعجوب ند و ناؤلا ى لاق نمرلا دمع نب نجسكاو
 55 6 فرتوم ل محلا ممن اهيمم

 ول ا”يدحا جملا حظوب ا بلاب يلع ل ياس ببام دياون 0

 سيل بدك مامطنا نيزك نانا ةديطما العم

 يد رمياظد وذ اطيليلل عخاون ار تس [ىيذ لمالا طتب نع شالا
 ىهر تيما فب نخرج امسضداو فب مي امك 'ةّممس مي مد جم مح أ نب ممل

 هديا يسد اع ملد تلكم شاسيه ارا مو كا

 (ضيا عب ةاود:و بيساو طيب ود وادوباد اك داقوانعضلا بعت ْ

 3 هر م ءىلوا ناهف ول هارع ولناحر صم ىهي فل اه اكلت هلع

 هنصملا حيلصوهاظر وزمان ناةددا شعباب اون يل رجا القبيسي هارد 0
 نيجاممالإ سلا اخي نرد هيب وكب ذت تكلم قم اىنخ ! تكمح حلاو ن3 ن١

 ١ (©-تمئت ولايك ه مد انه ليج ونع هسا ئ. معدي مار دزملا نمارجل مكعب ةسامط

 سد نعراب ف ىضنو فصلا ى دجى ره ني ظ املا طلخا صمد مويس ى ميلع
 ْ ه وزد احرصم ياي دلا م اقلت مّمد ىط نينار انطي ا ميع ه١ درو همع ىلاعت هبا ئقر

 4 0 ا ١ ديهربع لصاالا ندد ؟ نعلل

 كح هب هل نم ةجرد جن ن!هماحط نب لالا هتسو هاا الا
 اكيد اليل تي برا لادم وى ارو اييابمت و ليلها الك نأب ن ىلع كوم

 0 : ٠ نهد رش نمو



| 
 18 ١ «يبرع هدوئابط رمادا« هير درب النل دادزل فاد /

 ىو نال ُثي يح يزىجلا نب لام زهنع يللات ةنيا صن سششا.نمتططح معد

 هس ثارمملا لاق ىن ووجد يدعم ويرع ! ويوقت دام هيتجزج يبفشا بص نيزماع |

 كح 1 نيسان ديب اا هدح ع نيادلع لطاب هرج و فنجال همصب ليغ ني.رماع |

 ب كيلملاو ةجعزب !ةيرطمل ا وهوعم تسد ا ئه ىاجين هر اج: ليك يارلا ظ

 3 اك ئيكريرابكلا مظحا نسانئلا نا عمر اجا ىحر حالا الح امزسالك نال جوزلا ْ
 ةياكر نب لصوي ناو يلاعت هيدارماام هحطتل هعاوزا يئنحم اهب هنا ىلا ةراثما 1

 ةيماتسان ان ابنحل هد اروجلا قحداطب اوان هككِسل جانا اداذالا عم دو همج
 كويدو هيلز :الو ةجرو د طلو ذم ايتا موي هلا هيدارظس ال هصلح ءىيقلم
 منعش هيل ابا ام اراخم رسل م ناو ديد هلم يعدو نجا اعبر لح د ١ ىل

 مح بع نعالضم لاجله موقيال كاتم | مع بضع ميلع بضع

 ةنُددئينل ان ايالا تود بديشيب اين انا نايصعلا | نور نهيلنم ئ لب و ىيملع مص
 قد أهم ند يبمهح نت "دوب 7727 نحودح رم

 ةيركريل! قلع نا يوبك بم حائل افق ها قتاو ةويهبل ١بعب نت ايقيمس قس

 ليلَحر ص هجواانو ىسحماو د اذهل مالا ناك عم ! شيل ناك اكد اه دار بق

 ايلاغ هسميسلتبو ئودا ١ نمد نال داوم ئتف زي ابنت نم لمن كي مل 6 يل نيرا
 عيالو بملأ مومتس نجاه يلع اننمب رنيم. مص وصنخ ممإ وزع ع طز وانا

 55 اعم تاسكى يعبر ا ىالما ةيكضرمكدال وأ اولنتسال ى ادكدم ويا

 !نب هربت نخر ير نمل هغعطو ماعلا نب و نعنع أسدل ٠:نبو الخال
 ءاميلاخ نايب قيسم ىقن وروش !نب نع ةعيمل نب هيمو هلع هدا نصر

 درسا لع وةهلس امنلل كارطل ارساّوي! اور اق و يعج هين ديبي ءانلا

 هثولوياد نال د الة دبع ىلا ممم لوقدا عقسندىلا عرسا مالدا فرح

 وب و ولا اليل ثءلك مالا مس لن ءئاذي مح

 عم مظتنم ةزد ناو ب ىلا ناو ماميال نك اهب نم سسل مكيالملا نم
 ين وابتلا مناةئحب تذل هب اوصلا صحب كاك كننلرل وحل انينطم
 مس ميلع سنا لص يلا دهيع هودي وعرب 11ج مامسعا ا

 مد عربامصلاد اهنَنين !هيدا لواخ لا ضبا مس وسامح السن حا سيتم ولم نوم

 لمد اجلأ نم ظمب الاس ملاسل نب لبي بسلا !ضري ايكيا اضمالاب
 محم النا بخ نبل اق: هنسسبنت مل ان نعر و ادينال يماحلا نع واكد و

 ىلع ككنكى يلو لمد اكيأ نم أبانع يك اره اهدا ن) هكب دحلاروص اظ ملام
 نوكك ب ويف نب ىسوم كوب ميلاحائ ميلط اناليحنت ركو عد الطإ

 نع يرهد !زد علا بك ند يدجحلا ليع اىسا نبكلملا دمع نع يوما

 ده هادلاسسي ىف اربطلاه هاور و مام هند١ نصر هكذ ام نب ىش نع هلوط يل
 يرهلا دنا ىلع هب دراعت ىشدأ رع ”نلاولح كى ؟ كرب ىح نب هبي نع ل اه مث مهن

ْ 

 || ه ةنامالا تح سيبو كبل صينو تش اماب كيلا ا اودكداوج نكس نمد لح

 »و



 0 اع + يبو و لط ايتن سح نأبخ نب لاق و يدا

 .٠ .رثتم ثيدح :ازبلا نداق د
 رجح ديدات ايم لكم اط رانعتغالريغاؤصا اهن نارا وعم علل زو ييينوللا
 ةثب دملإب كك سح ن اكام ىلأ عسل إب ومد ى بسلا لرش ع نكنرصحلا هرهاط
 نينا اخلاء نتسلا انرج <ئلغناكىودي ائع يد ازعل ! ةحسملا م ادوح نب

 ن اجرته ادي سيلا ءلوق ينام نكلا كات امس ئنكب ب امريكا ناك اريح عصب يذلا
 دوصتمب لس واريح رصعا !راى١ نيكي امم عشصي يتدلاباركملااو

 هش ابيكسشبب لب هبدحل !ند نوكمل اريكإب صحتكال منتحل د ايد اعنسالا كن مىحلا

 كوم لصاو مهمل فن صحار مر و هندا ىنع نب. اج نع نوكيا هلام ١

 8 8 ٠ »ه يمس يتلا جنبا

 77710 ا يد ىحفأ قه يمان فر لكيحج قاع نب ىبورلا

 لكنالاوه) اها ىلع اميش ة دام و ةوطل ا. ضاصيتحل هلناكهناذارملاو و معيلع

 نوصل او ميت ومص ايبنالا اوبر اوحوكركشيزل لاق هر اهنا اك براهملا
 اهد اوس ىؤصينم مصولتح فتبدو ئيعلا ئم ايب وعصي اناوه و روحا نم ميد
 . يملي دلو ةبيك قلوب كادر و معن فاقت سا ندر ناويه باجوح منح

 | 6 ٠ بيطخملاو

 يتلا ب اسما ةارملا اا يئدحد مكي يا نمر ثاعشا ى قدرها |[

 انيع قست داش قرت الوعر ترفرف مح اا

 تقعد ١و هداد ناكو جوركشا كي كنتم هش اود يبايدلا داد

 ببلاد ئفلا ةكويرريطسيرب ويع نذ يلمح اجلا تءاهافادر يا

 هابعا ع مرتان ال بوعد ا ىلا نىيعلا ن اول ارم ىثن صخب تقر ل ١فاشلتكاو

 م امش سك دولمة عويغل ولوخل اول اق لكل نل ون ويحل قنرريهد و

 ىعركلا ند نب دعب نعرعرع نب: خافعيمل اق بج ئمل قرن اءلابشتسلا

 اهعناه هساصر تسب اخ نعا5 درع نع ماكس ع هبميبسسص نإ دابغ نع

 يمي دك اوه ءلعبىدارل ادراك و زنم دابع و وصوم يروج نب لاق اًئمرس
 لاى هكتيدح تفاد يعبر نملا نبدادم ئكذرلا نح ١ د ابع تاريملاوهنسالبلاو

 ف دنسلا (سيس او | ايلسا نع ىو ميك اد طارشنن ا/نألح داق هيك نينو

 ه عرأت هكر ان يمك دعا انه سكاف ووك جطولاب لربي شيب هعانصلا! هن ئ

 ميه ابا نب رهحأ ئنح يم هرلا نب دي نع ىسميدب اركل | فيح | نب فيك نع ديع نعوي سميد

 ناولح نب ئسحلا نع تارشلا ندر اعقب مخ نع ىدعس نب لملللا نع عن ان ى) نبا

 لسد ىفانح رد هري رهد ىفإ نع يبعياوب نعركرعه زلأ نك يع ١ والا نع
 3 ٠ ميك هند ) اقر "هريس ره

 سب ىلإ نم هدا تسلب م 1110111 مالسالا ةيىطنو اكزلا

 بشت تالي ابيل ةليم تنام و ىلا هنن اجل نصنلاو انس اولا نكرشكشاو

 ءاونتشان ظعتتدا ني ندا نم! ومآ نين ازيد ابيب و تببترف اصتش و ةينساير



 || ىظ ١ارمج (ق افشل اب ىلا هددا ديد ماو اهناو ريامد ريع ىف اب رل !نب الممل

 ش فن ؛نب كأق | دررلا ىإ نع هدام ى تاو ١ انكو بساع اديسلد ام ىلع هت د ايىعشب نب

 وهو سل نع ةدقبالا وه وقوم هلاجر يثنملا نات وعمد ال ثبي تحي ويلا
 فه يلتين مهرج وب مل و فيحنم هد نيس ىفاقلا ةيشاح ىف هنلئدصملا 35 و مع

 ءاةزمح ابك املا ميم فاشنكلا ثيب داحا رح فبرتس ىلا نب لامك داق
 هل ب ام ٠ ٠ ىرحض وعد و

 |١ ل ات باور قرتمل او تيدزل اورمنعش سل 1و مطلسخلا مودرالا هن ان اكرلا
 قلدطن كربلا اهسالان م ناكزلار شيلا لاق ةرادلا دار و سمح ةعدرالا
 ةئلارل اومد ىلا لسع 2اومدو ينعم ىلعو ان, كرملا كاملا نم جمب اطل درو ةجع ىلع
 تنس معم نم ف١ اكن, لهجلا نب وهما اكدر قدا ةاكؤ ريح أنك
 ئحل ىلا ابعد !ذ نولع اك. ةا ندا رههد نين او ليات نم نع لص ىلع نعطلاب

 نب رمت نع ملط نب ىس وب ثبي ىح طنف هيكزشلا عا لعشلا دارملا او
 الكر مالاو ملم ملع ال كن ١ قنصل مي صر مداظ ماع ىلاعت هنا صد باطخحلا
 ' ىلع نع عر ن ويلا ودك ورثموهو ىروهعلا هيفرج نب ظفاحل ل15 دمع

 كب نجلا ىلع ايون ىفطمل اجب اورل نهرا ثيل ىئمصملا ند بدك و لسرم

 ه هند نمالا هك دصل او نحاتال قسبل اوريكأ حلاوه و تباطلا لصتملا
 اقش هتاور قمبسلا ل اريل ا ويبيب ٌرل او'ةطسحلاو ريمكسلا مسدرالا
 بد هداقهنم ىرّكنر انا ماكحالا كي داحاو نياللاو لحتمومد د
 : هل ١ جلا هنرموتي ا
 ليدهئنلاو هندالصف نم يقذانالرم أدل !مناللا ىاركطلا كروب ننلإ
 تن هدابع لاك و ن اكس هس !ئنعا شم دهب اطعب و ىلا هدد اب جرطلا | لمحال

 لبسك ني جرم ارث دم ميلاعا:نل ارث ١ ني هلضنم نم ج اكل نم ممل: هلحا اهب
 انغلا بعد د ليدنملا يه داؤ او ميجرلا برر لضف ىلع مججرل ١ ناطيشسلا
 مد عدوبلد مجري و عطّسرمو نبع ب يىفتبا ا اذ ةيهنمل ! لاو زي لكون انزل ا

 ن !فىذ لذوزلا تكسو انعَمُد الا عبوس ثينم انما ىلامتت وهن أكس هيل ١

 هسا دارا 5او ميس اب ام اعد ىح مر ىلع اهيهذ يهد ايم كيرول هدد
 رامدو يبرم جون ناع قيرتقملا هم ايئسلأ جوشن ىف ل (5 هل درمالف اوس مؤنب
 دب رية ناهتمس او يحمل |رئمك نبال هيو هلاح ةكرب ان ئل ١ مىثم بعد نيد بلق
 لقرتتضيق اها تمنملا هبلاقراتذب ىلتبب وثم ايبلاسبن يلا ةيحسم ىلع
 ركاسعنب جرح ارينأ ىلا ب !رداوهو ٠ ىعربصل وطي الو ه ىئنع سييلام ىلا

 زب ىسىم يلا فاد هددا ىوا ه يح نع هيب | نك بيتم نباو جي كي لح نم
 كن اعلا ل5 هم (يلل1|نمسو ىاضتلا 5 انزل ارتنم د ئلت اتداذت اق ف١

 ير ناسا لاق (مهاع مدنا عب ب اطحلا ني. ع نن نع بش سرع هحوشم
 فد هدأ او رككلم كي ىح نازلا تخاث او دهب نب ضامن منو

 7 6 «١ ئعمنصم هنو
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 يبكزلا



 | ةعغاجم ىا 0 دكر ضايسل يدب ناو فرش جاجاذاوات ن ةيشااو1:ىكزلا
 قسملا لاسم ىنبخلا نوح هد مدا نمر ىم.اشهأ م امالاحح !نيكق,س انو
 جيرطلون اشم !كاقف ماين 'نكاعر ودب لجر لخذم خماجلاب معمم تنك يزل انع

 ماهر ىف اثسلل اج يسن لاق هيئيع يدحاب باصنو دوس ا بيع ل به ذل لق
 احا ىئاشلا املتكه حو سنبل ف هه لات يجمع نكات مع ىاقت |

 وسلا لأ ىكءواب ران بلطي هتملّمذ مايتدائ ارو ب متيارداتعَم انترجخوفن
 انلئاباصم :تلقن فرسبلا نيمدا لب اهد ىلا ىددوضاوءل براه تاقفاو
 اهلل هو دنا تل واتنض ةرس جاجا وان جيش ناربخلا لاه سبحلا ئئاودب اف
 00 اخنن ةبّمع نع هن الا ديعس ين! نعر شح نب دج نع ع
 لأ ودك ىلا ند. ه دز وا خشن اذنك ةددرع ئعوت سكنزرلئع نونه: نب و سبع نع
 بن هل يرائهسلال 1 و !ىمح ادن هل. أت هفنصملاوتتاعت ىاصوصبلا ةبيِشَع لاحد

 ق وان وبش ناو قرساجاذا دوسالا طسوالاو وي !ربظل ا نش نمداش ||

 سنا نوئستع مهناالا كيب اياد! هىيطملا يب ىسمح مسساء كوسرر اب ليت ليبكلا
 0 اير اوعش ناو اوفرسا وي اجاا قيبحلاةريحال داعم مم درع
 هن نأك يدش ىلع لالالا مركب تسل ابو ٌميعرلا ىزي ياانانلائ ةداقرلا
 ةوىك ماسو ميلعهدن ! للص يبل !ناك مم كامةعاضا الو واخ الو اع لكات

 ممح بيظلأو اينتنملاو لك اذ سيجد ل سلا يولطلاو مهلا لك نأ ون ىهازلا
 دفدُن و ى اياو مليح الو فوسرع نت تابيطلانس نمت نر, ىحلا بايشلاو
 لد ىنوا كدب ىف نوتن النا ىد ٌمَويَساَخ اهب تلا ن :ن داع لا نككرو ءاصرلا
 ككسن د ئ جتتدال تلقيتاو لذات هشتنع !١ذ١ ىكلاذ لات هسا و ام

 ةكنشا ماوه ئ ميلا جاد امهم كك نب الانا شاب ناك وانت د درك و
 باعراابب تيرع) تييااىإ جيسمللا ب اون ىدوكاداو لاما ةنوحمز
 سيل اكن ناو تونم اصلا قالت اول. ىا كل. ترند: ١ ادم اولا اهي كنت
 بد مدعو هنرع هم ىعو ه د وح و ى وشن لب ملكت ان كاملأ بتي ىفدزلا
 انرلا نطرح 'ندظاكت دهزل !يلارددال اق من نكد هتبلابلتلاب مملعس

 كك زد لكدا بح اواولاق اهر ايتنحاو اهدار كرت واهم ع بأ قدرت و
 حل اكم وبي هنط اين اهل بحت هرهد الفد اهل كرات مكذا بملتد اب ة دانالا

 نوف و تيبلكلا 5 دارالا مدع ئ هلك ناش اد هر, هسنفد نب ةاسافمو

 تاكي او اًنئخ ثل أعم نم نع ملك ىل اًدكد هدلا ئكر ليشح نب ىو ( مانالا لسس ا
 -لاؤو اصيل ااذا نزحعالو كد دان اذا جرخي لنا ط كس د نام بقت )هر

 انهو ملا نب دات هرجع مارحلا الو ه نكن ل الخلا بلكي الل نم بمد زل مصب
 لهج د ت د ايئم جمل ! علال اين دل ند بالتلا عارم نمدزل اذ دو يملا ىسحا ا
 ما ةىّصحلا اوعي قسد انداارازتع اف ل الملا ب ىهزلا نا كملخذ مى

 نورس ىلق ئو ايتعالا هوج ذؤؤاو رييتلاو مانالااوعجو ماهرالا اوعطق و

 ةوبوثملا توم هلضا ناو بلتلاب وعد اذا دسزلا نا اود مل هدابملا لاكما املأ
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 تلشلا5 اهناهتد وعام دؤعنت و ىلتانشتفازو هيِدَح ابل :نل ىبال اال (يرلخ ٍ

 5.1 مات ملأ ريس بىاتو ياما ن لفتت اهاتإ و وقلم مع نع أ

 فيكلائاةزيحالاو اشدنا( ئ اظلم نونا ةتيصواذات ىدم واوساو نيال لجر ْ

 باادع اي كل انشاد ممل لييطتت ايلا قى ةلعرل او يمدرلا مزلاداق

 ْئ ئملحل اىلا هاد ان سسيزلا اليكس يداوم مردوجلاب اهولرتع ١ اهلذ تم يلقلا |

 تاجا باباس سايز اي نع يعد زا هننر هجالا نم 5

 50011105 0 ٠ يْينااكوركم ىطق )ىلا لاق كماو نبا دومه هيد يوانللا لاقو

 ١ نينوي عبطرلاو سدسملاةئا ور ىف تدب اولا هن اياب هزل ١
 ْ تريلا انكو باقلالخش نائف اه. نىيال ايسمتالو نذل او بتلا

 لما أن خانالان' قشينف ةرحال ئ لتوطلا فلاشكخاو مهلالا بازمصحاو اينولاوو

 || أ بنو اوم .:مهتفان] زاخو ذي ناو .اهيشعراناةّيعار نتئنلاكو .

 | ينبااةئاعم د هيلع_ه بهي أاقائو نع ديز يسم هع

 ن1 20 "اجيال نماكْتعَوو نام َئَدداَاَ لَمْ ركيَحاَلاْى يدا اجو 7
 راع حهزلا ناذ دهدرل اتكلم نع قاقن هسا ضر ىف اطلامادالا لاثو
 ع اى! نعن باها ع ىممط يهد ال يلع يللا نم ٌىِسحا نمدانلا

 بلك مجو هتقاد ة ايي ا ا حا فخرا بفدرلا

 فاق بلنملل امشْنالا نسف ا نم ىدئدأ عجطرا وم عطتمو ن د مضت ومهام ىلع

 هيفيففاراصو بكت تحارئسا 5 تعد د ئذ لم تانعملا ند نوم

 / ةنونمس كلما ادبعل ١ ضاح كلم نيم ضمدزلا بان ككولملا بدع نم بيطا
 ربح كاد انه بحانق نال اح هلكيد اوي ني دل ىازل نمساد اين او مبصك و

 ماير درتقب كلان ةروصاو ئولموبيد أه رهن مصغر هنويهمل داقتخأ كلخأو

 975 ظ ٠ مضمب لاثام نسح أامو هيوبلا داتياك بنصطدأو ةوميشدا
 ا همه امووان صيامه صيااذإ:ةحاوروجوزؤدافرلاار١٠ -
 ئيباثلامالعا دح !ويرميجلا ياهلا ناسيككي سسورواض نع دهيزلا ب انك مصحح

 هاوز نود بجيوقترو دحال | دان سم هرب مل هنا فيصملا عين رهاظاإلسرم

 بازث نب, كملنا ميذ ىؤينملا ل اًو و معُمرب ةربره يا نعاس الا ىارطنأ
 أصناهمالكره ال ميم ههعنم لاع فعتص لع اومتوةلاجر مسيو فرعامل

 م لج نب 6 لسنين كل نكس يل و لاسرالا وس لسرللا نهد تملاعالس ١

 ٠: ىكانم هل ظفاح ئسضلا ىف يذلا
 0 ارا اوو هيل يااا فسسمدا نتانهرلا

 يو كالو نيبطيال و هن عرضيالو ريع تنل ةيك هش + مواؤلجت ع

 دف أه هنو دب بلصخي قوش امام ىلع بلد ةعي رق [يلط ئ بمتنلا ةئكو

 كاع لل نل نر وانس مضي مئام عّموسس هبل ب دم ذ لهج نان تاوه

 حم ده ند الاطب يوميا درع ننريدعت وأش نيلاتلبو تيستق ذ ابيب تي أذ لك

 يلوملأ



 0مل زاب حد :ميان الخ او سائل ١ وباب محاسب :

 بلش كا وايه دعنا نمنت ىف اهيل يال وبل سنك وبأ
 5 نت مث نيو بذذلا ىبنعت مل اطماو ن ىخلا درت ايكيا مبعرلاو ساتلا
 مولمدإب ميزنلا لغتشاو ةيلكلإاهليصخ ى سن |مهيلع هسا ن اوئصر بهصلا |
 كل ئب نول و غاشم والا ايش معن دوا ند اوقبي مل ىح ديل أو ةرامحاو !

 اي وكسعرمل مهن :نال امي هدهد اج ه1 هع جج بدلا روج
 هاد ناو اجلا مضتشياس يبس بكب ان هوت ئيتدسنا لب

 هلال نكي كت سنسدزلا نَميْمَح ناكاذا ميت وصلا ضعب ليس هربت يه :

 هيعرشب نك عصعل اتم هلدوجدالو مدع ىال نوح ران هبال لمد اج رعد اننا

 بمجلاثمد للا ىي هل جال اءابو جن اذ ايلا ىلع ححازملا ى ان ٠ جر صدرلا

 هلعل هدسع ىمدّرلل ةهتالف ف راعلااءاو اريعالا كردي الم بتي مملع ضيقنذ

 ايندلاو دا ملدا ودا هيكمدانم نام هس كال نام ناي

 للبَم عيلعو ام انس مد لسع دعهررلا نوريرالط :ةنع ومب جاذج مه رع ثرتنال ادب

 6 ١ يدومّتس ىكهحو حل تناف ٠ يبت ددزلأ ماقم نع درك ٠
 ٠ ,هيكد وجحولا مساي؛ ناوس ةارا.٠ ين ءديبام كاس ديحتيلا .

 م هر اّعح ة دلل هارو همطفت ىد امين هلا رمتح | ىب مس و

 هناي امال نيالا دولا كار بج سدا اطال ايلا وام نع
 ينال اره انءاو لس اكن اوه وهل تلحاميو ىف لك لعتتسم ١لب يش ئم هزي مل
 نيا ب نائ اعبر نتن ميل اننمرع حايل دل !(و.مالسلاو ة الحلا مهله
 نسبو سضدز الك ايلول نسا هلم ا هسيخي هن نسي مالسلاوةالصلا مجمع جسام

 ا,دكن و فوبصيزب ميبدال يطخلاب ون و بص زال رس امير أو جفحررد سفري مل

 9 « ةطاوعتس كلا ياككوقتييس هنار + مواقع وكر هل كيقتءد كرت فهحرل 0 ١

 َ . وردم مسج أ لهرأ بلح هكرتذ# توم ماجد أ نو هل سدل صدرت ٠ ١

 ولو درب ىم هال نوكدأ ى دري ملوهو كإاقم هيلا قالخاب تلال ام شال يا
 سب لب ايدل اكن لعن ىف تةدلذت نه ده الل ل اقيم دع ىف ء؟يبعال هت
 مسرب داحسم ىف يع اضتلا| تدوم كونان ايدرلا نم كك مهيس جد اننايكتسنل

 هلال نب اضيا هاو امنع ىلاثد لدا مشو ربه مذا نب , درع ارب نعي اسليلا

 هراصتقاب ىاطمتملل فسد !لو دمت ,مهريعرو يفيدلا وك اماطناو مكاحلاو
 6 :؛ - 1 ٠. نبا ريع هيلع

 مهمل مج يمس ا بيلا قلح ايدي

 يلعب سس بعمل | عدس نوكت يد ط هنمحو لجرلاركاذ و ناشال ائعد

 دنملا ره[ يناسب ىالطادكن نكي كن م هع يلعالاو لضتقمل ت ألد عوشرل ١ يا
 ملام الها اكد :ينمئتنا اجت ماسنل اذ هبلصع ةعورسب هغوجر معرس
 ْ «يلعلالو ذل هكا نف ين )جبر كميل !يبطو نوك لضرتاوهيفيتنالو

 عملع ىزرلا نيل ىمشب و همع ىلع جادل ىف ىتسست يعأتاعبني ن[ضنزلا و
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 ىيب, لصرلاو ةدوكذملا مل, اهل ةضبَمد ملعالو مليضُم ,لاللجر كاذذ

 تقد نيانولاب ف منيت نا هبلع يدلل س اند لطم ه.هريغ ىلع هل يدب ثيدلا
 ةرعبكل مدا نااولاة غب نمو لضف هالو مش !كعلظل ذيةر ىملاعم تقف ىلا

 لي ىفيدلا او هياجطتا] نكد هي دكسم تازملا قالك هيركت طّخشبب لهدو

 هديناوح كرنب ينو بع ةوطةيراؤإلا اور ىمدسملا لاق ةررره ففإ نع

 ع ميسو ب هب !قاجر هلابجر ةيسد_و فصنم اين ى نانشك اكد و

 اهاو كم هي بنل اممعهت دي ككاو 1 ئللطاشلا ملل نيدخالل يوحي الان | فرز كاش

 وئللاوويبدلارميلاهعا نالوكسلا خب نس لايطالاو١ لمع واوهس مس طخ ْ

 ف ارطناو رارتزا اوزان ئحالاد بوي و اطعاف مرغالو هةمع يع نس

 هبئناغي ضمد يعش يلح س!لتص بلان احلا يع ةماشش هل اجر هسسب
 هيجل ةلنيم انر> .دارع نم نش اوكي تيكن ةيدحالا خف عساه لجو كاسب

 للا طق روسو اس تما همم وار راتاحلا

 لا ىلي دل ا ,مع» اورو منع مهلا ئه قلنا نع ينتناايطلاو دارخالا

 لات, قط نب ىلع وبه اورو ئقئط ةدع هلو تنشد ب ال ثييدح هكر ويلا نبا

 لكتاب تيارا تايسيدواوملا ناجي ىلاداط عير يميسملا

 .يئل< "ممن ىهد

 فا تام ئهف يجرد يلج جل !ببنلا نيينيشتا انيآ ار تلاتس
 لهدب نإ ب مين منش ياي يهب منوف نيردسلا ىس الابل الل قوسنجم | كم

 000 ارتنا حلا م اىلبص
 35 ..ءهئنع مداىضر ةيربه ى.انع يتوقدارككزي ان !ىا 0

 هلدسو ملا يهب ,اجآلا هسا ئئما نب ئعبذالا اننى سد !نلاس ْ

 ا _ مهب اذ مهل خر شخ فخ نجع أب ىلاتف مولوُمَجِ
 انيباف تلد ممل ترصع دق افاق, نيدمسأ انباذ تلق ريمعا ترغش
 فرصتي دل ئيشمس ل اانا يولع م قس ١ال ق اروع اي ل اق عيبسلا|
 مخ جب اهحالا ابا امام دولخل اني ىلز امامه نحاذد أأشن قدركم

 ئعشنللا ادا الأ انب | هلولخب مست, لكل نل و نوعستم ليد ةئس نود انوه د

 مايل يزف دالام تق اعنا - نيس فاو نجس 1 ةكاو كان
 ص اهيادل ات هلا قبح نم اولدح د اميل ةف ى دب ىد

 ريش ناالا بون نل أن وهن فرص لك عيري افسم نعد والا ام

 تيل 0 ئب و همم ف0 + هاجس منبع اق ني نوم هوا

 تورو قرا 1+ م اجو :ملمتلا لهب ساه نا لاح ساو

 مالا نوكي لف نعافكمأ بلا أتي ا ا ا د منأآ د رمل يبيطلا

 ةةكلمدص طامي 0 ا ةأصعرو ١" ةعافظسا م 2 :

 ىلع
- 



 موفاحي ٠ ناف ةعاقشامهلاشتو ب دع نا داثسا ن جرت ئذ د اييثسلا ىلع |
 قدر موون عشدشاوب اانصياصتح نم ىل ذر يناريابعلا

 ع ٠ ةانميائقيرلا ع هاوروانزعسا
 .دحاوا ميتيس اهيرما ضعف يالا ىَك ا تاميفي زي نا حتا يل ان

 بون لا ةزيكنرم مهلام ملغ ة مدنا هللا وا نم مد الملام .تدىحساو

 روفتنمم ناك ام مهبش اها انا لبادرع اين أ لهو نع ف كايعالاملتو

 5 ...مياهع مسوي | نمو و ف نع | منتي ال تن! ىكنع ئحاهج ئغست# هلز

 وتم !لضفو ىلاقد وهن أكس هير ىلع مشو ملع مس ١ لص قط ممارلب
 تزعاانب اند اقرمهب ههطدو هبلع هتاغفش ب زب و ميد مدن 'هي انمل ان أبب و

 هن! نيفسملارباسن ةباجألا ليحل فاسو العن دبا لين ع طن هسة
 منع ملاوهر ةرنرفذ ىلإ كغ ل اسم اع نع ومب ناو ميف اعدام ضعي نان وجي

 ٠ : ٠ هراهو ي واشنب مغهأدرو
 ير ولات تزن ناح ايكيا 9 حل هايتك اوبا بالا

 محظعتي بي انال [يمَس 5 ليصل يش و ىلا خالص و ا,ونملا تس

 ئزذصن ىانيجيسملا نب ناكهن [كيبس لوقو ءوس لك نب همن مد ويف اكد مننا

 .* كاشالا لفي تامل نةرجصي اسم ني ملد نذل ةهلبصما يمال والقمر,
 هْممع فارصلأ توك !ىئس كركي مل ىهب دل مهياامحا

 3 .٠ 6 تب بس راع

 تف أمس اع واذ ىدعب ب ىناهما ميم نِلَتُك اهتمي :امرّييو ايم در تنانس

 قممب:ئنوص!ايضعباهتاو مراهم "هلزتب يسع كاما ناديعاب
 كك و يرهد نا هك قنبخ هانم الح ١ نم يلع ره أم ئثب تخت نو

 ترلاز وح مهيج نءاومعرتق ناو مميت ايش نمل لب نب دلل نكيرمل مالا غارال

 اي يف يراسل نب دلااو طورصن مملكد دمج وتلا ىو يحاو سئل

 هيف هين امك اليو يدلل انكلا اويلس وراصمنالا يف ملص اودكئرشكسا

 75 + مهيأ يدفا هدمها متم اذاذ ايندلا ييتترذو نيدلا ١ ىوتتلا هيلكىلا
 ا ىع ةجانال] |داسكف در سلا هوج رحاا(هرانك هرثب هس رع

 قيرتيبلا] نيو مو اوننأ اهيزخ هجن ئبذئد اننا زكام سع باو ةمنابالا لويق١
 للملا يزوجلا نب لآن ماع يلامتي هيدا ئكر ب اطنخلا فيلرمك نع ميلك يىخ نب ى

 هين نعف كاره ا ناد ضل ينوون شرؤلت مضل ديوس اون ااا

 ج7 يرسم مالكد|!نوح جدي كل اتن 0
 يعج دب د اعياد وفي هن يذلا كل اننا

 يا ا ع سر يفيد نادل

 2 5 يب

0 

 0 يك
 تا
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 ا م يعم دل لاق قسسيبلا هنع ٠ ه 1و وافعتم هلع ياو ئف و ماي فز ام ةئاعأ

 أ هل : ةرهغ ل نت اوشه انشأاو آ

 نامالا ما يدحا لا عوز الذ سا نم ح41 مىزت الما فز تاس
 وس سر ذم جونو جدزت ف 'لماذس ككاو ناره اظدا كي ذ قاطعا و مممحلا قوم

 ياعت لبان عم و 1ك تنط مدر شب و! اهي شي رفح اطيل ةيظع ركن وكيت
 شلاق و يبهذلاهررفاوو يم اك لاش نعنع همن نهرا ىف ويب نب مه ادبسع نع
 ةيتبو يع نو و و و هوم يس نب زاه ىآربطلا ىئيعمْيم ئئميملا

 00 هاجر !

 للا هنا قب هازغي ٠ 0 هاو نص طسوالاو ىناوطلا شعحو مح ل

 104 جاع اكو ةيأدد ق.داهسن اطعاق رانا ننأ نس دغ !لخربال هذ فاد تر أنتن

 '/ نيه قروسل ىف امد ةلاوواو نس ابكي زو احىنإ نب هجرجاام,مَيٌصاوما ند و

 و انها تيب لهذا نت دحا لع ني ال نأ دم ئمر ند كات يعَربْد لبر ءطعي

 أم ابا او ناعو بط اموافبلطللاو مشن امد ئب ١ وم ورم هلسبإ لفح إب ذارملا ارم 9
 ةئدلا هي وب ١كوحل ده أك ملعشبجو هدم يهد كيصملا لستم نك ُساِجو ُنْوا
 معلا ٠ لهي |نأ هنعمح د . د 5اس لاق الأ يو ش ناو اذنالا موهع دذان
 عاطاةد اهنيمط ماج سس ند ن ابدا كلنا يب ئيب تاّكمالا ىف أت ىف وس ٠

 هنا موبي امرك اطاربح د نايل الح دو ىمع هو امد فاديا اه ظا ل طنح و |

 دل قام قبلا ناسف ني زفة قل لا تسنيم انامل ا ىزوبهطي قير

 مهان:ةرح اا ئال) تيب لهأل نرشهأ مجرريخيال فررع نإ لاق هيب

 قمل حم دحلا ميلعم مما منسم ف ا ار وعنعم ان ووشسكا

 ىشبجرلا مله بعد ديل قامت هلوري ق نصي نا سم لكل غبي و ةرفغدأ
 مس ىع م قاعمو هن اوبس سدا ن ١كم عيق اربط ركريسطد و تيبلا لفدا
 اهنانوواملب داورملا ( نارهداظلاو و محب لجو زع هدد 1م ءي ةنانع تيبل لمن ١نع

 فاعد هندا م ب نوط نك نين نبع وافل ميكي د ايدكس نب مس امد اونا دولخلا

 انهمعر ةابلو و يليادلا نئعومدو هتريس قالملاو نحس نب ةنرع هحردحا و منع
 4 ٠ تسال ىلاغت هدنأ
 ين ميغا كذد منيح لفيلم اناح عيانريشما ادداوا ف اظعان ناد تكانت

 ئسم مهد كالا هق اكل نَل مهدالو كرشملا نك 2000
 111110111101101 اأو دويرجلا مملع ام |نمد و مدجلا لسض ١
 ب َقيمَحعلا لهن !كمع خجويشللا نم انربكل نيحتس يضخ ناشد اى عع | هدوز اديلا
 طوقا زبيب فم اطول مدع م ةعئاولا مع انشملاب حوسرلاو
 اب اضأو داق هرجاىلا مد اللا هم يعد النا فيي تناس قماح اربخلائ دات

 3 :ةلم لب نسحلأوب اي نلع١رنوةدداو منت الو ىلا سالو هلود ب (تلكأ ند
 . ماع اكد هسائهمر دنب[ ملامأ

 لا انك لوبا اقل جاور الو. الا لها نيالا جون اال انا قر 595
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 سابع نيوغ بالا بزشكو يناقش ان اسال ميلاد كبر 15 كل د 5

 .هربعو فر دارتح ةرياعو نع نر بابل ا .دامهعاىلاقد شا ىهر

 .اهلل اهيا يل اند هش ل36 لام مياجال مما ىا-خذنال حئاض كيل! نداوتنل ان
 ' ”تبرئنل ماحس لهدا رىمح همداطلا هّدِصح حن ذ جاطلائ كلك تاذعالو باسجربخإ

 وهو لب بج ها لاّرهح مالسلا و5 الصنا يلع ليلخلا لاعروهرلع بلغ نيئلأ
 م وتلك ادارما ناره اظلاوالن كي اا كاي هجاح ل١ ترنيم قتلا

 عنو مدربي اخ. تائازرمب هي دبع هل فدع ف در فار تلد ىعلا صوصخال

 نب هيركب قدعادأ ين زخس 15 1 طرت نفئال ) تى اشمجلاب قكنا بوف هل ايش

 ةسكا اهل ابحلا نيس ليتهم فاتنيدكالب ةقتماهلمرنا ةيالبم
 نولخ رسالوهيا ع نم نا هشسريهمن اءز و عاطلائ دا ىقحالو نكالشالاو

 1 ب مطارنر ةرب رمد ىف نك داسهد  اسح دعب الارثجلا
 0 5 ه ىهليرلاو ميم نيانعي ا ملح هاورو بيج
 ميوج كو ملاذا ةالصن امينا بيمكلي نلوم يوت بليخالاهيانلل ىجح تلاس
 اجمع او اميل يمك ل اان قد اؤهد ىذا (يض صم وا كه اوه يدل! اهيلوط.ا

 .ن ياارب كلا نع يبحر نب مهداربأ ئنغ ةيبرع ارب كي ىح خم أك ع ىنسل اوف و ٠

 كثنإ يهد دل اهدرو جيت اك لام امتع امد نو طا ريعان اج

 سيل و ةردزال كك اص ل جروح انما كاتو يي أ ىرعبال ميه ارب |

 ةمالسل تي يملا ىامهنس بذكأ ىثن ني نيحلاصل اري هب ملا لب اكسي بلا زو تف اح لك

 . او طبعلا نع ميد قداانم مىلغُكسو مهد رك نع .مينظ ئسح و عم رودص

 ياو هفؤغا م لددس ا يمودمل ةيدوملا اقوي اج نع نابطلا هاورو ىّهنا
 هي لال ٠١ تاّمكمهلاحر

 نى وية اع هن هيمو نال نا لاق كسر ععرن له ليرجج كلاس

 نال ةرنككا نع رابع كبدي ىيتبلل سيد يميسل ركن تةزتجالا هاند !ثناار

 م. ىللاقدو هل [هبس هنناو نوجا زم دخاولا3ةرجاجايلسا تناك اذ! بولا
 كالجلا ١و ةجيبعلا نك ةرابع بالا ناك اوال با ال ةزب داو سونج

 نشا ميلط يو وكي طس 2ك .عاطط نيب تايلور للاخ لب را طتخمخأتت ادا تقلا

 نأ/داو تسد اذو جابع نهد نويل ةخايتل !عؤنأ هبا فنوح نا لبا مهاع
 بحي و هرنّملا بجاحلاو ةيلظل ابوي هيك امتي ور وايدتنالا ىاودال اهسس
 بد نو ىيبصيال ه يع و وهد هنالءّتسظع هنمكى اذ نم ظعالا كفن نهد
 اوكايرل الاوَةب هرضدا فاجالا يف اًميلارمهل نوكيم زيه يح هتبيهد ميلكحد

 شيال دبأق منو يشعل ظف احلا لات ملع ف اكد هسا ىصد ىشد !ةنع

 .تيجزعا سابو نايسبزب هكاذمي هجين هوي تنزداحل ايلمج هضاعرذي اعقل

 ١٠ 4 5 هالتك ندا كانو ١

 1 اوال رجب و ّممالاءنعد نع. فت تلا ْ

 لاق مهقعسعب نمسا اكس مل هرب ىلا نم نودي اكن نمالا هيلا يولمو ا



 سس تحسس هس ع ع يسم يس بس بح دم م حس مصبح... مسح - صب مص سهما 9ع اح 2 هج ضم أ تكرر تو

 كير ةم اع سدا عجيكمو نؤبأو كلك ب يليق طماقطبلا كة انزبكلا |[

 تلبياكرمو ليد ابج ا كاي رخل ارح رشح راجيا د هضيوك لوح ميداس ||
 لوالا هني ددلكا مشتت قييم امتح 5:كيرعلا هللح و لفارس او تحولا ككذذاو

 وّمزردرممم ن دلع انحا) مي ال اء ييكسلا كيسا عم اعاد يتيما نم عطباخرالا

 ةودزم زب و ستتم ةكد ا ضالاو جب اس بحد سي رايحمأ]
 بنارفز ا سس اوبال تنملسلاا قمل او يسفتلاي
 5 : -» يبدذلا هما يبه كال اذاممع ىلاخم

 د انوه كظيحلا 8 عيني ناد اكو يل كره !ىلقي فىكملاك جملا م اسا
 بسلا ئ سرب ناكل اه هحيان وون يبهملا او مالضعتملا نمولا نكي نياداراز و

 . ىفااضلا نب و نع نب نع ىلع هلا وي اربطناو ديحأا هلو نيئنشم نازل ا
 5 تاع هلاجر يسيل او ديجيو دانس ار دن امل اك امزع لات هنعدا١ئضار

 6 صال ين هفهب# ب / ام اأجي دومة باريش ون نمو

 ظلغا فيلل كنز كيلاج 1 م 1 1 نكريجلا ا: فردا« ىف ىملا جان
 دغولاب هيلع دع د كل ناد كال هسا نكيإل تيبلاو مل القيس ١ نيم يلا نال جلا نم

 ١ هه ىطافلا ندم ىع نب نئعبط هنكلملا
 ”قوروقي ب ىلا كلا 5 دل يون تلا اةظرم عن اذ 'هسيجنشتم يو قب اسبلت ايس

 دم دازن. الذ فاشمكلا لاق ان د ابيع نش انييطص نيا ب تكد انتر وارثم ىلامت

 ةباوسل هن ئحل طولت نام كايد زتطتماال نا عبني هال رع سمت ( ى كب ىحلا) نعد

 ميله بوي كاامام وج طمد ناانا كقدو مهح لع بوب ناهد! ىسع هلؤوؤل

 فيرسالا مقيّمح ىلع جلطااه ارّمّتس ١ نب. وع اون ى بك اب نارتلا قطن ندو
 أ نإ حالا خل اسمح دئر يرتد كرت اك محا نمد و يئس ؟دحلإ مسش للعب مث و

 قخ: ١ رص بوئصا ىن الا بغ باغ ارلا لاق و يداتدا هبي دع بوج ون

 برطو ماهيدال ا4الاريه نا هل ىعد.نوك وصوملا مهدى هلي ذرلا هيج نيرو انهلا
 دحاولائ 5ك دابكحداو ةةرعملاو معنا نم هب اوصنح ام ةرئكنم كب الطاقم

 ا اين( عجاج هشام جو يود يشم

 0 فنأ عير اثنا هن الن !ءاو الا لاو رهبزابيبلا نم برك بسك لوري و'ةكي الكا

 ْ 1 ا وو يرتوي

 ا ب الح حلاطما جنيف فينس ىو منا تشاد بوونمب تب اسلا

 سد هن ةزدسخل فيس ليمن ةماشل | طيوسم هب و يصم دحمتكملا ىاقما كل
 ْ كوتني لسد طوسي بورتعم سيقتل اذا ةونمتا بإب ىلع

 ا لضئلائع هرحسنمن ئ "هب ىدرم نب هي وبعلا اان قاع هن لصالة

 ملعا١ و نكي نعأك سندان اع نعي دركلا نوم نح يلهطتا ريع نبا

 ١ بوشتلاو كتتلا هب اتى قييببلاو ميلع عم اثيبالام و لصل ا يلستمملا

 ْ باتكلا انو واكد ىبسملا ىلع )رك 5 هنا ايؤع ل اهم هينذ يمر ب اطخلا نم . نجت (ع(ىخ

 1 مه أضن ١ هش او هركذد ل وفن و هرلعب ناهض ننادوسر هتيم بااكذ

 لضخا



 ىاسرمب هي نح ىلع عيال ىابعمل نع ثازعملا دات قنرتملا ةربيغ نإ لضنلا
 كجححم نب هلم بجد و ىبناهويمتم هنعد ئممحلا نب وره ملك ءاود ىيلاا صح هل
 6. د هكيتسا هن اكو

 نب هاف اشكلا و نا تا ا وي اولا ىتسحلا' ىامذ ناد وسلا و داس ا

 تما و لحم ار اهني قبرمل ن١ هتمكح نمو مدل اح نب و بودر تلح !نب اروعاب

 مههرع 'ةادم ىف لوب ىلعالو طوْعَس هدد اهرب يجعل دلما تاتا

 هيدي يباني ل6 اا ل ا ال مي اىك |خلازو

 نيملإر وحلا ىسح لوب ال مرح نبال ىلا نكات ةدسني اذ اهصرمانجبق ىبسو

 12111111111 ةزؤ]زؤ ]0 0 0 0 000

 بمد كر ايلا نب ٌبِب له نم الب مجرب هر ات ىف نك اسع نب هتسكاط مرك؟
 ه6 دابزلا ىف ني نب نب.نجرلا بع ىل ه١ن اكل هيلا فئتصلاه ارعو ذاخربعم

 من هاورز نك اسع تعا لاق عم ليلج هنك ىياتوهالسربرب اج نبا

 تدم الوم نب را حرم ب يا دال أع جماص نب هب واهم

 9 .٠

 | يحوز ةرحالاي هباون ا تاي ىحلا# ماحل !بلط ايما

 ئبوهأ ( نايادرو يرش ماعلا دارا بيو طووووووح ف نب اهلعامو اش نلا نم

 2 رصد احم د اص ةينس ءبلط نيذ مالكلا ن١ ّى دامح نم هل ند

 ظ ايهم تايد ليل مدل للانال رحت البو مؤ الو اعد اجرحب هيون ال قايل

 اومن لب ميم هل ب ١قرالالاو هيلا ببال 16 وصو هب ف صب ناو انيّمْملا هنن داو

 كاذب تلا و كايا ئتسحلأ لاق داشال اور ابعالا هب ت ىرزتساك كاب و هيلع

 نيوز جرات رات وي مكلا دبع اني فايا يأن كد تسلل و كيدي

 3 ٠ اهيع هدد) نمر هندا ىنح ق.رب احىع

 ْ يهتدي نيف نداكببر اصملاو كم ارمالل يا ى الا تاخاس
 متين نشل | ب اتنك ىاينرل ١في١ نب اياطخلا هزمكي يل اءانكنخا

 ملا هازعولة اضرب نسل نع قدما لكون الابر سي لعبلل ! راني كيل مول

 ًط « يف وأن اكل هل

 اه رعي اي اح رخل اونو جلت: وق سم اياب اطر يوه اهوا عجل

 ' ةوخالا كاوهنا نم ةانسلل امسس نك اندل١ و براصصلاو هر اكل انس. ناسمالا
 ظ اورو سيح هسا نصر كدا نعاومالتهس رمي بش ) نبيا نعي تعح اهب ورك
 باصات ضي ياسو سيوسب امم ج٠ 720+ اصياهّدمع
 ٠ ...م صصخت ميلع فنسكأ

 < نامعلا) معي لاتملك مد ند دا النيه اعط نيود نيب ىنهإره الا تاعاذس
 ْ كلتش جبس نان تضع اموول كامن هلاح ثيك هل امنم اي نابض !ةاغنتد
 : اس يلا لاوس دبر اسحامل ا: جانو نعل هولا -ركربصاىا ياهل
 | لاق يرانمدالا تونا ىب اه ىجع ةيربأ نع يداضنال بوت ىلإ نب نينا



 كلاننف هلاستف هلع بك اذ راضنالا نمالجر ملسو اع سا اص سنا كسر داع
 ثعكسالا , ميديمعلا هيف نال كلذ و ير ناعما همهم وهي رك نك حيسس ند تضقعاب ا

 ريح هني داحا يدع نب دا يحب هل اضم نع لوني امعضل ا ىص نلا هلق

 ما دمنا ههنا بوح يس اياب جيليورهج نانيدين| كتباذيبلل فيت هيا بخ

 ابننا 5ىئتبلاد اللص ىد واوسل ارك ع سيسلا ياك وزان ىح ةئسلاةعاس
 ةبؤيكماو حيتملا نم ةفسك اكعيبشلا نم ةوعسلا ير شنخزل ١ لاقرحلا ة دش ىف
 الا نمو, تاج ملك املا ناالا اهل عبس 5 ىحاو لك ٍفافانئتلا ناو َملفاداو

 نلعب ةصيس داو ان كيش من اك هلا قيما زننا ى تادتسزتتلا لبق نم ىكحا
 ةكفاق: كة ىس ةلج >تءاهسلااناو ةبجاو رع ايئوك ئ راك ذالإب ةيببش ايما

 اهدار طيح ايدل وزو هوس اهب كوم تلاد هلومىف نزع عج

 انهىلا .تبظعو يىلاكم هسا لالخ نيريه ع ورب اىل١ ويست م كرالملا نم ث دارلا

 ٠ منع هنا صرت تكل ام نب فوغ نع :عن احدا ف نك سرع نب همالك |

 ثاعبس نيريحر ابجلا كذللا دلك العال ر انكلا داهج ئ يا هيد إ !يبس ْيةهاس 0

 نام كيب نملاب بط ائملاو ئع ضمزم هّمح ى راصو دايرجلا هيلع يشن نار

 مارب ناسد الك بط اني ناك مس و هيلعت هسدا ادع يطصخملا ارم نمو هناا نوح

 ببي انخيا هع نالورو هب اطخلا نياربع نب نكرد هلاح صوصخ هب قبلي

 ساس 000 هدع و هوّفيرط نع ىسدويا

 ه٠ ىبحجرع هل الاخ اوم .رملل

 ياني قلييعيشرطم ع لكَ هيلعب لماع ىا يل اع نم خامس

 مدا نال اهاع ئيعتس نيساعلا ةوابع نيراح ىئفب وا نلوي وا ىوسي دا
 لهجلاب هب يهصملا ىرزوكشاىلعلادارلاو هنود 2 ازا عمبالو ةدابعلا قش.

 010 ستي يسم واله قواعع ءامستت اج نعرم ارارمرس ايك

 3 هي 1 ناد لدعألا هيصالا هازم وناخيوضم

 21 امم يسن ترع ابا اويل ايليت اهنسنلا ب اؤيب | اهي عيش تاعاس ا

 اهلذ هلوجنر اكباو ىلاكت هسا ملك العال .انكلا لاننقئ ىلا هيل ١لعسم اكّضلا.و

 بط ككؤوكوا هن (ذا اقم نكرازا اهي بلا ظاوع لن نشر دام .تءاوعل زن نم اما قفا

 ءدنضوااعيمصويمم الي وس وغسل وتر يزع ىلا نوي نب لبمس نع

 | شكل اي مانالا هخرتحر شم هسيزع كوع زهد و .قاربطنا نم نعال هرب مل هنا
 فواودو د ويشمل جمس نبع .نوك ملا ظلما اب نس وهزئلا ىناك ْ

 م ةحاش <.ه 520200000 م هرعز ىملب كلا اممي١

 نمتةهالا حا نيعخانا ينم اها ماحالا نات ميدامنا يتلا نم !.ىعحن اوراواش

 هل نط نأ ليا ميفوصدا بص د ه يبلغ عم! لطلاب انا كاّتحال

 ش تانتعالاو كيد او نكمل ايوهسست هب توناملا 3 ب ذويها مع ىسحرتش ندا

 أ | نوع ةدصب واجر ماواعسما وعبد

 كاعالاب



 رم قاما نس و رماسمو يمه قس نع ,ميرط هلرقسأ نم تالّملا ب اص اروع ىلاعالاب

 بلطو هرب ماس ئيرمأس لازم اسمر اهعر ١ ىلسو هداني ىم قنرط ىف ايتعاض
 د تاو هناكما يوس اللف هةريس ندعم مئانملا دوج و ىلع هيلا رل) تايالا

ى عزب أرقتئ او م ديلا جند: نب كدا هيلا د وه وا ةسئن تسب
 هذهن كالصو أ

أه راحأ ار دس ثىحاا نب دوج ونع ترئس اوةاهملا هده مطْمو ةازنإإا ْ
 يبن 

رفت ىلع لبي لا ءارذس اذ ه ىجوا يزل عند اكل
 درحو ا بهاو نإب عزل اذه د

 كزئم ىلاارهاس لغم ار راقسمالا نب نكمل اوجإام يلع روكا مسن ||
 بن ل نإ هع كف توبتنل هم دع (يسل دوصولا بجاونا هريس انا ىخا ||

 ل ب افك عوتي ناىلارم اس 3 هسئفنل دوحولا بجاو نكي مل معد ا أ

 هحالصو هياقيورش اعنا دوعوب ه عرج مع قرتئاميد هد يو ىهميلع ||
 | « كالت الاو تافت ال نمريدريف املا دجاوي مل عئرم املا هعفن اكوا

 ةدأرال ولُحو ه ديحو) اب مسد !هبطخد كرام يف ارم اسيدريد رظنل ! ءهطسب

لا انه داحإإب هنرى ىلعت موهع واهروصت مدعو اه دودو ككل
 أعم نكيم

 | ماي ظاج ذل ملاظ نو اه نعت ووو طرشن انرال جرم ا اذه ةابحو

 | ةثعبن اكم١ئع هلرشسشد هلزام نمر داسنرطربصدو ممسو مالك نم كاك
 ا ناماك وهوعدا ايئرعمدق لص ىلع. هل دالا ءاقاو هر كعب ساو لسسرل !

 لاقت هداهيحا ىح مساوئ همي اومب نماو كوسرلا هللا تعد نيم هد
 ره اعلاؤ ام هيج هلق ف نلشتن او توكللا بب امل طم هملق ئع فكي
 ١ ةارانا ىلا نع نرجو هع ه دعم اد لك نم اّرداستم لاكي هيلا !ذثعو

 | هئاوهل ةيانسالربالابا عبر هيرمجر انلردلا يقع يلي نا دار اىك لك نو
 كنان عطتد ئحارخ اسم لازال طم ت وملاب ىهنتم هل نكس ىلا اراه اسس كازبال
 لاه لاير كس بكرم ىربو كعبل ا ىهش هله ىلا لصب نأيلا خرا
 | هبماتكو اهدالك مين وباو ىسلا نبا نادبالا نط مصتف هت داعسر اد
 * مع ىلاغت هسا ضر ىر ىحلا ديعسىنأ نع ىومسلا بظلا

 ٠ 6 :

 | ؟كرع امو غلا ببس هيئام ىلع ل د قميبل نات اونيغن و | وعل اورماس

  0٠اوك نحر انسالاقئَرهاَسَو يلعن لو ناطدالا نك بْوَمَش ا ٠
 .. يجامع و تاداولع ة فْشيحم ناسيك اوك جرم ٠٠١

 هب ه جلت ام ضرالا نكانم ىف قسد كاالثلا يمد اين انمشن الاصح نيو
 ىلا مهلا نمو يلا يلاوقمدا نس دز عد ا لال ُدِلا نب ءىنرب و هياعشسلا ْ

 ١ مساقلاان ابب١ بيبحآرب ماطسي نع قمح ههدابشا ىلا كىلحلا نب و ةعفىل |
 اعومرم سابع ند نع من اح ىلإ نع ئيرلا دبه نب ١ باتكى ىزارجشن |
 يسمو ىياضتلاو يوبئلا بطلا تاتكى مهدوب او نسط ب اينالا |

 ) دري رس ف امطنا لاق امنع ىلات هند ا نعد باطشل نب_رهع نب.نع بانيشل * |
 ,ثب نحرلا دنع نب نع اود قييميلاداكو دأآو_ نب بيع الار اشي د نب نع

 | دوور يا - لا حى 3 و تاع موس حاسس عك 6 مم و < - 2-4

 1101111 0 2-30 ا دم د اس م مه ص حا 3 طخ هلل يحس د 3 0 5-2 : 5

 9 0 دع لا 2: ا و ا ولا ا و وح ع ا متل اعل ا يمس

 كي ب 535-- - مميمطما ج07 ديم تن تاع هدد دك دج وحج جر حا و تجر اس يدع وم سوح

 م «“ 2 مرع هبا نمر ييماشثتنلا مانالل
 ثا

 و ا ديل عب عر حي



 ياو اى دا ادر ني بذرعللا نب فأت ين | كك هب نع ساني د نيمدنا بحت د 0
 نا تلغدتو ان ابدل دوصاطب هتيم تقيل عمرا يبت انوا أد
 ٠ فمصلا دب ىلع هّلجال تي بحافدب درشت 6

 ص منال نه الين عر داو الب دربك ليك رش مارح ا بينا 34 :٠
 ره وزل ناو لايح ثاوا دص نعل ا يرق نا فمسلاو لبو راغغلا مجان |
 كتملمعا# ) !١ د مع ارثا لاه توق لا صا الام مس انيانض يتم اويمح | ا

 كيري يذلا كرتعل اذح كنسح نا تل خاجل هالي تعاونم كب فل ده |

 هيفا 6 قي هتعمل تب يلد كين هيب ازاي راك اهدعا عيدي لا انج ١

 لبسط يس ل كنج نوح أه اشي هلي هيلار كلا ىد.طلا منعم واعبج
 ايلا ارك مينا كيوضرولا ئه الا دوت و هل ومب مشار كلا ولجملادازلا

 ٍلغ ضرع ىم ضحلا ىسيع ميّمطلأ لاقه داهرج ىح بداىفاو دصحاجو لات |
 سب ناطوا غ نساوزعاصمتلول اخ بويع هب تتلو غو كارعالا ظحبن
 ةوندلااله درع د كيت ماتس نساو تت سو ماا كلملا ت صحى س ىلا

 » ٠ الليبرم نجرل ابدع نب دو نع بقت |

 تسلا دولا نإ كيري دزفنإب هنت اونيعتشا اوزيعا)و اوهفد ورماس |

 منقذ اسالك بجاور مس لك نب هوك د ايلا ضمير اينحالا ى هلم انعوان َئ

 ُكاذْنا ل عاميلم بمحل !هره اظ امم بان ملا] نب معطف شسلا رح ند ىجيسام
 تا همس معان مورطسملا ى اكس نيرهاسلا ةاتلت امان أيب جرش اهلا ْ

 ىبشنا او يلامس هندا ىف طابل إب رفس وره اظل إن لمس نارش سر سلا كازشلا

 مهرس ىل اكد هلوتب امعلاو تب بيوس كار ىلا بهدا ئا يلاقد هلؤتب ميلا

 0 ا سبا سام و مسلس ١و تائالائ انشايا

 09 تاو قينح الز :ر امم لزخد و نصرالاو تاومسلااهيطرع

 هتان ءلاجر ىئربعلا ل اك مع فاعت هسدا ئمرا ا
 ب داكطد يابحر سم رنسلا نال ةرسيلا_ىدو بحل ىوذ © 0

 0 م مساع لويبتماميطتت مدابطلا نوكأ ةراكاوأ

 سم يؤئلا نب (يطيقحمل يسيل اندم انيمأ تميم ةجلطلل دس اهرهظعح تحب | ا

 ساس نوب نؤالاو هب وقدالا فلدذع ىلع يان ىغسلاو لاوحالا نب يوتداو
 نلاذيامن ممم اومو يذالاليعو بدال! ةباعر فلكتن ماشتحالاو نجلا لمد عم

 910مل اوم يدي هت ةدجاود هه كت كن اواي هضم

 م اعنو مالا نس كف هتخاطن هداكلا لويبو هتف 5-2 رد ليسا
 ىامحاءرقو لبج نبذاعم نعرح وذ اهنا ئتلتا نسح ناو تلخوسبأ|
 95 ادا دن /نس يطق رادلا نو ئه نلا داع دو ىىاشللا ناكن ام د ان نبا

 لاقخ



 ظ

 تت

 ه قيس اكجا هذ إب ىقد نل مرج يولسمل !ىاءي !نك عجم نب لاكم

 هوزع واما ف اس بادا نم انه ميال ارخلا يك ابرشن ياريصي رثخ ا مويشا قاس

 الوانت محا فرشلا نوكذ مومسمو ١ لوكام حمم ج ىلع قرشد ام هزكم_و ىيلك
 مايلن ناكيالاب دب هديلكحو اعرظو تب اكرم ١١ نكو فنرملا ند داك هسئنل

 ميلسلا ف رظتنو يالّرحالا مرك نم هلم اذ هريغ م نعي انا ب نب هدب ئ راص

 هربعداداق شير ابي ل هلا انا هيد يق ارحلا ني رل اداه وةعانتد!ةىاعو
 هداتجبال اى الح هن انا ىكبش الخ ه يهب انالا نال ممملك ةنع اهنا دمج هب رس نوكب

 دازبلا دئاسسم/ى مس هيو انوكي ادا ةيشح ليم قاسلا برش نمارمالاو كولملا

 هلرصعا اهم لواقتب رهل_ميلح ةاثر ند هلكا دعب مس و يلع هس امص ىطسملا نا

 ىلع طلعرحل ام ىلوا مسند ظني اورو همم ل واشملا لف اي ئدح ايش هتيب له اربع

 كتوالارص اظلا ىك املاوا نيب راشمشل هل ىاشبإ نم 8 ملا اس دارملا لمدو هسسمفن

 اورو هتحتل كيسدملاومر مللع ىلاقت هينا ضد ىثوأ ىف نب ميلا بع نع ادع ريح
 | ىف ياسدلاو َجبرظسالا ىف امد اكهج ام نبو يي نمر )وال وطب ةالصلا ئ

 ه هد طلسسلا نع هب واد ىبا درتكت ثم فلسملا جيلمص هه هاا ةمهدولا

 3 . ٠ ربجر ع

 | ةموحل ظنطحاو نم ىنحلا ع مايتم حلبا ىن نال برش رص ربحا م وملأ يقاس
 بحاو دعي انجاو هميم نع نموت م قول ار يبيك سب ادبيذ 5 دايسسلل ككعاو

 ناياءلبت امدرخلاالمب راشار ملا داق برشيب رد رصحس قدام قس رشم |
 هس لظح ىلع ميتسصم مر مانخت ميلع تبدع" انكار نصا نما يكس ىل و ند لك ْ

 ابعالادو كلّقتملا نيط السل اريهجؤ اديقيّم دو رومالا يل جى مهين يصشلاو ظ

 2 سس سس ب
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 ناكااوني هاذ ىماعملا ةعبركسلل ن وظن احلا اىلعلاو ةضيبلل نوم املا ةمالأ

 | هج اؤاورمه ىواعي نيثل !ثرحلا ب ىصاو روت اديا ع_انم نووني نيذلا
 | ينو ىنرب ل اهلا ملت اهلعد !نلعوريمل متشت او روههتمع بل ! نطل سسل ىلع

 | مهيلع زكي الو ككل ال ميتط اشن د مشق و جي راشد و ديلبلا ملت ىلعربصو
 , فانع ه تنم اي دل| ضرع نب ايشن هب او بريرال ها هرم !وظلشي ل ماولمف
 | هشبان هلو كب دح نياهد الك ىف اضمن او ىبط يعم تداقرجد ةداشت

 | ه هل فرعاال تب اث و ّى ارعلا نينلا لات يعش نب ةىغملا نع ي انبلا ظ

 8 . ءةريطملانهاوامسأ
 م مون دالوا هب لشداو موزل اون تزد ايو بحل ارب ا ماحو بّرملاوب !ماس

 مولا سرأم حد برحد اون١ ماس ةرد ردد يا نع رك ايسسع نبال بيادر نو و بكصل

 هوبات ماحاهاو مرومكاط د جوجابد جدوحلا نب كلذ اب ىماششاو صم لهاو
 نايس الا ن وكت نا ماسلا اع ءاحؤن نارب رج نبإ ل5 فادوسللان لجأ هذه
 ْ ْ هن ور ئتي نإب ماح ىلع اع دو ه دل و نم ىولملان ك5 ئنأ شم اهاءدوهدلو

 ١ نمحائارلا ةررب ناب هل دم كيك نحف يلع قر هنأو ابيبع ه دلو ثوكت د

 قيدتهر شهم راه دود يب هن لبق حاسم محجاسلا فصلا لان هيوعا
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 بد يح قيكرلا : هتم لح ىف ناكو هلاع دواحّوب هن دج كردا فت ى اني نصح

 م ىهلن هلا اكو ئسح تيدح اندد ىف ارعذا ني لا كات ب مج نب رس نع ككذ
 6 ه ٠ يصح نب نار عبابلان ىو
 ةنالركولاو ريغّصلاو ريبكلا اهؤح د ةبمملا يأ 'ميطعلا يي مكدالوا ائناو واس
 دالوا يب لضنول تا ىلع هل انملا بب "جبع ! اسيدل تل دعنلا أرح !اانعنم تكول
 به يسون نب نابعة جت قركاسع نب و طلح بط ءاّكرالا برم اواساةيطعلاى /

 هير ديو سد يكب أي عت وز ين ردع طيليع عنه متل حداق نق ابك عب نع أ
 ل 0 2-0-7

 2ع ملكتل | ئعب مهلك وهبسي معامل سملا ثينخكل او يسن ا وسكت بابس
 هلوسيرو هدلا رع اطْنع جورح ىا فس لوعنملا يلا نام وقدو هبيبميامع

 قرش ببسريئب مسللل بس مرج يدوملا لاق نش نب هلركيمتني هلظمل و
 بملك إبر امحاي بم ذي نمل هل جوة داع ءلجتاسمل !ةموم نملا ظاندالا ند ولات
 ه كا دْناْد هوكورعل اظاي هلم فالثح هن او ب نكدال عمم اندم كلذ يعود

 يغدو هسشنل ىل اظوهد ىالا ناسنم لق هنا وم يمص انغأ 5 دورنصل بن جاسنتب

 ا ديعوا عظمت دب هيرتلل هركذو متيمحرنك مالسالا لحال هتبراجم يا هلاتت و

 ىج نب ظف املا لات نامالاة حا رعمد وادم ا وهو يول !رئكلا دارشاو ا
 هيضنتياءاطرعبرجزلا اجل اب و سل نل مثعح ١ ييجررملا ىلع جرلا ماحطا نام
 | برش ام ىلع د امتعا بن نلاب نرطكملا جراوجلا بد ثمان ولعث نم هرعداط

 رداغاك جرافؤحلا لاق ل انعم يرعل !نب هىدكل هم كت و يي ! هلك ئ همئد نم
 #1 دوك ميزلن الق هلاتتدر طك ناك ارك كل تلا لححو امني فطصملا

 يفطصلارئح ةابب اف ام اوهن الطي دوممالا ئاغسب نش ىهويزتداد مةوسنب ارذ اك
 دعي الو سان لا نيب ة داع هئامرحل نيئلح ى ىسنولا نا ماسو ملع هند !ىلص
 ! 4 نيدلا الحا هتعيعزج انا ناتساار سيخلاو ةونج (4.41 ياهي وص
 ةسرحلا لش هانا :>اةادوسل رج اجرو رانك !لحمك ناك هولاعف
 نب نع « ةير اهيا كربلاىف كد ن اهالاي نروح اهلا ل هانم نىكيد
 في ني يد ازبامع نك بط نم (ًقو ل! نب ب هس نعود رب رض ىل!نك دوعسم

 لعو ىئيببلا هركذ فيمض وهب و يك نب معك ا ربطلا ع ميمو لخشملا
 قطن نوب وةر قسكما!رلا3 يشكو فاتن اًديذو ملأ مج ترعم نب وره

 2. . .٠ ساح نع دارخالا

 بغللا ءرسفو مش اب امس وابس بسر ىصم ئيسنإ وسكت ملسلا بابس
 مسلح ملخمت ميمو َةَجيرملاو مل ارملل طئاسم يا يوشُش حيجو !نئكلاب
 قسد اذا باسما نال يبرد و تيب ن امإلاان او قسنئل إب هيسين نم ىلع مكحلاو

 رضيالل نا هيجرملا معن انكال هن ذ هرصند مح اطلا نع جراحو هنن اما من
 بابسلا نم ىذا لانتن !ن اك اهرزك هلل انتم هلأتو فد ذ بمحوملا مم

 رئكاومدو قسسلا ظنل نم قش اظنلب هلعرجع عدرلا فاهدزا يلهب اضئال

 دريرلل و



 انيهدرب نقلا قطف ابمرفكأا َيلطاو :هللا نم جورحلاوه ىلا فدو مكخب وج هير
 نانيح نشيل تتوب اداه ناك ادار وا فحاول نموت ام لع

 مب فخا هدا ربوح ملت هسا موع انك ياام د ةمرخل ملام ةمرجو حاره اكد

 هرعو ه أنو هند ماوه مسسملا لع لسا لك مَع 0

 م هلبرات نفت هرهم اظولعرخكتا لج نام قحلاكت ةرفكتنتم هلاث 5
 روهلم لحجر ور ًاصئالل ىسلج كا]ىنل اى ١١ لاق .دوعسم نب.نع هبط

 هلا در ىجيملا لاق اكوهد و تعمل عئصن ارم رهرك ند ا)بيبلاب فرعي ناك
 6. . يضل ١لاحر

 هي ال هد دحلاو تائجملا ةتك ابا الم )نانا تسل هس ى اوبس

 جيبستنلآ ىلع نيحا قيصند داربد سك د يرنحالا مك ا نخاي ناب تالعملا
 ه.نعرال ١ وءئيشلا :ئنامالمربكا هساو الا باي نعلم هباؤف ناو

 موصلاو ن ايزل نمد روميط لاق ه 557 يتحوبلكل! باك امر هدول ل م

 نس مل ىب ند لطر ئه بط ردح اىكموم همربجوب قبس اكريصلا ىضان

 ا م مصل تلازنر لو رعرتملك مهل اذ ىضيال هم اييبارةباصلا
 لكن اسما ثامشالا لبد ربك) هاج ساه الو شرج اد همنا تاع
 بلش يشب اعم تلاصح ن1 فكذلك وكت اذا نكك مد ١نب بلج هلك الأ
 0 ملغ لعمان نعمل هت او انا ظ
 ةمصحلر منار ىن ابح كن نغ يتلا ني مالشسالا هج هينا شما اك نس ه0

 ن تلاع هاودو
 ثيابا وفي راكتمسسدو تازحملا الَبا سس فهو تانيا محللا هرد ان (ىعمس 1

 ايمر ىلا ضع قش خال وزن ساند د وسبل وهناالا هلاالوظرالاو
 اجاوب ةزيكو اييلوبم عرس نع ةررانكوه ىبطلالاَق ءيل| قص ي!لجوزع
 اب سموا ا ابها بكككروقد ان ابا ؤمن !كاركو لق قبس ايك
 م ةمسلا !الي 2 اليل ناك لكا بتحب اك جاوج ئكن ينتج ناو

 انك يدر صسلا تايسره | نرصد ت انيس حلا ئدا عيل ةئسحلا ابها نول
 ْ 4 وضد هدد + ايمن نابع نح ننابالا
 هزيورمج راع

 ١ مويا قمم نيضماهقتسا ٠ لاح رملغتش او بلاد 0
 ظ 9 رام داما دك ةادر ف اجا يطب زج ك كر !ةحوتض وم

 ْ 1 اال ايجي معاجم ل > ملاك
 ٍ هدر اواو تكرو.ئتن املا فعوا هب ابس !انزال غش! بازوس عرض

 0 هلاهو لها ئدلخرلل ةيننل و سجود |



 يمن مَ نهاد كا لات دق اير يلع مهل اىكصق 6 3 ايح جم

 هذ اذ امو نع لتننبالا جن :: مل يذلا ةشتئل ىاب وسن يملا مايا نمو 1
 ناي هملللا لت اهنس نعيم اند ٌميطتقالاو عطعالا تإزض- نب ارحل

 هيلاريشي اكرهه دا دهب ةرمملا جت اوظافبا هلوو ككل فل يشتري ريمدوتكو
 /هفنهلا راع !وضيتتم نايا ةزمملا زوج يام كلا نات اهلصي نك ةيا در

 نيازملاب محرلا نعرع ىبضلالا3 هب مب اورلا تيد و يدانم بحاوص
 م [ممعبجو هيلا ةي دون تايسااننال نان سيب سدا يعم اخ زك حازع زكا
 تهابح اوص ب مأورئد مح ايفو دوفيس فايبر امّمعسو اعمرمكا
 تار كلت نم ظح لمح هجاون ١ئسهو تاربجلا ةياور ئ وريخلأ
 4 ابا ل اعت نعوابكم اه املا نمرنال نيمضح ململلا كلت بلزتخملا

 [نطيفيط حولكم. ونهو ج ةزأو يح اه هت اك فارعلأ ني,د اق وك وغس نم مد

 مد بر 0 يا براي ةنانانى د ىش برد اصيصخ نييظاقيأب

 بال اعاو ١ ئه ابن ىلا نق ' مر اك لسلتتلل اييلصا ناك نا دركلتلل تدو

 ورا م عبر اع يه ياو نحن! دسم رح مفر و ةيسا/ة فص هركب ةيراع
 ييطلاد أت معئئاركلي نب ةيراع لتو لصلا مدمد ةرخحالا ب الا
 ةيسحلا 5 1 داو مد ةوسكلا ئميل كشا
 ٠ هلوس لبق نمومند استكا الن اكف سما قئتعنر مل اه هب ىسعهلأو
 ل3: ب ع اناوانه و اوءل جامو اًويللح مه أكف“ ةم نكي املج انازوا طلح

 .ِلعاط اقينسالاب هرم بهنب و ظنشلا ىبج ةربمحان يطصملا عاوزا
 سب ب [ثم االدث جاوز ائ رين ركىلاع داتعالاو لس اهعدا هي ل ١

 بهتلارتعو هاتشالا شلع | ب سن هب دن ولامشتس الو درم زب

 ْ ا يعن ءالصلان او ليبللإب ريكذتلاو اعنا رشندو |

 كسلا بانك روج دب ارداهنريل ار بن اجالل 5357 ار اني اد جربتلااو

 يياويرحا جالبائعم فاككا دات رازلأئ ليسا جري فان كات
 لاذ امر سس خوببنب اذه ارم ناك قاده ملظ لحم ر حالا

 طقسا دات ده همسات قطصملا جوز ماللاو ئيسل ! يح نين مازع أ
 ١ هج بتل ل مينا كوستر |
 هيبارؤص ينبلاىلا لقره بلو ب اهنالجاذا ليلا !ةيياعن لن [ت

 هركزذ راندا ني اذ نمرالاو تاريسلا (يمرع منج نأ ئوع فن مسو يلع ظ

0 

 || هدفي لطيد جارسللاب بسلا يمي اهاهعولطب اذه نلظ ىو المو
 ا الع يح دوار بعلا جوا 00 و د اخ
 يسبق ونت ىلإ مسن
انجشن كداب نوبي ا امها يمس

اضج عوترلا انت يااخوي تن
 : هز ن

 ناعسو وعلا و اولوو ةئااذ وهم د اى كلل اذ لث و نيعو ميظسلا

 فكر



الال مينعمب لاقال ما ملع ٍشرتملا
 7 عض ناو انو < اتيت يي ن

 ا نكاد. لكما: ني رار ادبيجإ ةيارير مغ تييزاخوال ا. ةيفال اسال فأر

 بوبحولل الب رئملارمالاو ليكألاوهد وش يدحاذ عمتد بسند ىسنح مس

 هني: تثييس دلسم أ اءاهإ .دلبس دة نب وفدو ةبلاط نإ عب ىلكن ب ذيع نعت قدح

 تدع مدنا. ريحا اهل اوبك ماسلا واصيب ياذرشع زدوشع مهنا كاس

 كارلا ليومولال طلح با هكدا« وسغع سيوجانو نى
 تلون تف لومد دن اذ ةرثحالاو وأ ايندق اربح نم تيك ان هدا لضم 2111

 ه اتشلل) كنك ةكاتةدوع ولا ناخالان اطال ىلازشلا ل فن تتلف كان
 ل ىن مدا مهد! د عتب بلت | قلمي ام ل وضخ يوغتلب نم تح ايد ا. هاشمي

 ل دب _يبكسلاو ىلإ دخاوا نم مننا ةنرعمىاغ ل فن فيكاو ىني دتملا لع
 تيوس اد ناعإلا ناوبآ نم جن ةقارطنا هذ ناب هءاجال (ن ميظمتلا لع

 ركع عيونا هرعب او قيذ هزك نلعب در د راك الل اصحالااو نمد اناوج

 ناحبسلوّوَب ناب ةعومجت اهل. اننانب ىلواوه وارشعر بكب دارشبع مصيك او

 جدا د جملا 0
 ئي الك وأاث كلت هسإب محو ميس نين لئواث له ةالص لكري د هيد ١ عبس

 ه2 ه.:, .و نحرانشا ىفسلا لاى يلنا نع اكن بح م مح هرئحاوا

 0 تاني لت منوزا//هجزطو ير اسليرف سنا لارت كلن ويس ةنام ديم ْ

 | طحاوو بسام اعيخانوك قون ةوكت سك ممج بلو نم ناش عباد قشع يأ 2
 مه ئحم ئ مهل ابمو م تن اذه و ليبجمملا عه ارباب ليعامتالشنك
 ومد يد | كيعامسارطنع قب ةيوكو بولطس ملهعا< ترن اكان ةقيفا
 ىحلا ىف وف ناو در هيام هنا يييخاو لكماو 10010000

 ةازشلا اهملع يلوح يلم هجر سم سر مبان كد دقن 193+

 ةرمببامربكا هسا ضف يا رست كب ام ءربكو مهداه ١ل (تّمل مدنا كبس و

 ىلاعت مسا (بيلبت وايعتي ىعد !ئا لابتي ةنك انابيب هبااسكاب ل نيف انزئاخ

 تن ةياموش ضلعي ى ةيواوع يااناشت كعب قتلكلا باو بْن اميلع هلم ناو

 اند اوتس ! لك ١ذا برمد او ةرم مياس مسالا هلل يل وص يامل بدران

 ةليسئل او ملاق وحل 4 يرحالا ف ورح ىدعب ىلا اهارحا ىورح نمحن ! اوبص

 0 اهل اَماذا لله و لجرلا للعح كاتب هعداالا سد )ال نم د ىح ان

 نيتدلابنان هريالداضنلا نك ئالد مسحو انعاش نا: معد نضرالاو ايلا
 تبن اام لب ناش ١ اب ناالا ام اود شكا يلام رادخو ا لبع دكحال ليسو

 ] لضناب اين ا لكلاب الا ن وكنا مرل لجأ اًوود لولو هللكبس هل عئرب هناك

 نكو تابالا ىحاوو قا ىحالهتسي نا نصالاو دارم تقسو

 | لضنالا «شيبنت كس ىلا نهد نمسا الكترحالا ناكم اهج محا ليخسيب

 ا اذا ل منزو ملط نيه يلا تقولااو دبا تسع را راف هالاذ نهب ناعالا|

 باؤنلا صن و لصيع عماشلا نب يلع ىمىصند ا م وصخل اد سعئاواع هب ن



 0 ب رس وح

 .الاددحلا كد ةر واج < . تونعد 5 يكيع اءاجخ العر ايد زال نالادلع
 00 نو نسب انآ فزت

 1 م برو ازمذا نيب نا ١ ىكذ ةلشاصج

 نانو ئديس ئيبسوارع اوظع درو وانم لك نب نين كاب واش لان دروم
 وهوا:ةد رىدب ت2 مل انا د ىسع تدك انهت يفالكحالا صو هلك ذرغعرد مرام

 ىلع تنحا اه ما نع بط ىح ل اوحالا التحام نلت هاري الع درا و
 ع قر و ئسربكه دلال وسر ان تلت هت محو ا تخاف مهرج و هلنا مرك
 ياسا يطيمعلا بلا هر نذ ةدسجلا يل يبا قبع ىلع حل نم
 0 ا ه"ةهرينمنمه

 هنربرود هر (ئوهدد نفدرج | منشملا ىا جمولل يرك. لايعالا نم
 متالزمنرحح وا ار وه ىرجاوأ اياع لع انلل انملاووهس نيل ب لع نس
 |ن يوم عباوا هنزمع واف قوب هرب ق دشن ول ىاوانغ سرعدا ليسبسلل
 6 لغي نب هن راؤول قللح ىا كدر فب ىكنلمي انرصصتم ثار ووا ةالصلل
 هدد! نيا بلطي ياوذ ىم دعب هلرخفتسبب الذ كرت ىا مك ارّعمل ئمد

 ركل قينمملا تينوك نم ىهديلد ياواد تح داوتل) دل )6 هم عياوعلا ةزسعم
 ثلداكيال ثيدكا١ نس د يصب ا لاق وكم مين هرمح ثاىيس اناانرك
 همن لات سن ثالث نيالا هلي طا ١ مهائت جيليلدوا ١ث ىحلا

 * فن سم ن ازيد ةدايزلا م زكذام بق قده تاج عافرم ندالا
 ءتيصخل هننسحلازيدر قيد ١ نع ميلك يف جب نشا عيتم وبا١ نكون ومس

 هنيمضومدو ىسزرتلا هىكميد ناف هؤعو ىهيسلا ملعا دف دّحف نط اب وعدو

 مد نب فمي هلومب نبدا و ىندأ نهر ويزملا ظتللاب ققمعبلا هاؤورو يئن١
 لام ىتن) مغسل سيرثني | بأ ةيكشت هنارإع ئنفص ينرتدا هدا نبع
 قالئابسايعاولا باقرب يبد نل !لاَو و فيعلم هايس ير ئننا
 - يي ٠ فيعتم هداننسا

 <« ةيسكل ارطس ىاهس ١ تمره الذ ة الصلا ادهبه ن لا ئط اوس
 .2 يك يجس يا رتموحاخ ةالصل ناو كابس اح 5371
 دزجاع ةرزجحمل اه نتن ان سل لكل عسر لب ىلا لع لازم ها
 نايملاو لا ا را عابر جا هيلا سناب ىاناويحلا
 ىعرالا تعبس تعّمجا اذاناهرع هه نايسف يزوج اذا يطأ يفت 4 انيكيا

 يف اشيلابه نم و همظمه و هطسو ىاةت داح ممل! خد اذنإ نطل مو د
 مد ىقتسملا وامر باجر ينمو هدب جدول > لمحلاْن ا
 1 نعيممع كيللا ناك م ادح ىلإ تبي ىح نم يد رطلا يوسيملا ل اوملا

 ة:ةابعبنون كيللا باكو ين ولا نب اك مفتتلا يبد نل ال اي سه نب نع
 هعبج نب هين يأ ورورد د ةهاورو مهي نمط ىداهيلا سع ننرا

 دواد نع



 فب ناو اك ارحل تيرا نان اباطتلااب يعااعب م سان وفيس حازب وأ

 03 - «ثيللا باكر بكانم ئب ثاالوم لا ئه دز واو نيعضرءبج نبا

 رج نإ اهمجرحأ ل اصح ىزل ١ ىالظال يور ىّتف ءل موييثمال د سهلا (ىبس

 ثلارعن الظن ىلا كاصولا ل انهاحلا ةئه تئرهم هاى ىاعكت اه دزيغارثثد هيلامااو

 ادئيم ةحيس و ةيلصاح وعش شع اهع جى كلوملا ناي اعمل حب كل

 يبات ميل لظلا ذاضاو مديح هل مهلخرب ياملظ ئ سا ههلظد هربح
 بد ىفأ لح نب وقد 'ا١ لظلائىع هزم ناوعيس وهو هعد) نق انكفقدرشكشلت 1

 م أح ١ مدحا مم ايتدأ مود وه همنحرال ةجرال لظال للخال.م وب ماسجالا
 ةع امل اوبكحلا تالثلات ال اكن عماجوا هب ررماوال مه أت لد اعن اطلس
 ين وىتملاو ةسضتملاو ميلقعلا هت الكذ | يك نعل ل اسواىد ئدأُّمملاو

 أ ةييلح م هكيصخادع اك -معمسلا نم انثملا اوعي نيعتاو هاساغل مول هم داو

 كلذ عمة د ابحلأ سمنالمو وملاعب اكن ىلع كحاب اة دك وييتسل ! ملغ

 هبلذ لظر كمل (كلاو سا دانك ئءايكنب ىلا يلع ىف لواو ئشنا

 بج ااسلأ ق حا و ىجاشتكأب نادر ْ نويسملاب يلعتمم كيب

 ك ىلع ىلا اذني ١ ابيبح ند ناصلسداؤ قمع نع ابرضمد 0 هيأ ئثوركخد

 | لين تلا ىسسحلاد تلحلا يثيلأم ع احر اذح هن ىب ئاك اأو هملكب ةمزالملا

 5 كصلا تس اقوا ميج ميلاد دعنا نع هب ئلمبلا دوعد ّىح مم حرج اى!
 00 دوعيل يرتحا رظت تب وهد دالا هنم جرُكالو رييبملا الا ةالص لصيالك

 همن سولجلا ماودارمللا سيلف ءيلعب يسجل مُنالمويزد هيد انيلصيم
 ىلع اهجِح اد يوب د ضرس ال ءللجال و عر بلط ام اك نال جمارلاو
 تاتيسفعو سايز لع ناديا د يضحك ل

 دالاوا ىوشد نمراع اعيد اك عطمد مل و توما امس قرد نح ىلاع ملبحال
 عم ةدحاو" كم لها ميو ةردع ديرما هنن عتصخلا»و ايا سالا]لا اظنحك

 | فاه اسلب هد ارك ذ سم اخلاواميبالا مث ال ميج انال ن انثنا ابطا نأ
 ْ نأك ناو نوكثلا مها ىوسام ىانتن الأ ئم وأ ساننا نس ادن امي وكل اح مبلت

 ا ب ازيملا يربك اجب ودهف هشيع نب عوم دل! ي؟ هانيخب تل اس تنص انش المو

 ندد اوهها بح واق وتس وا ف قح نع ن دكن ه ىاكب و ةيكنح ند ىقميبل ادار

 0 جاهلا ل 3 انالرساظ الا ومد ١ نعد اهب وابن ىلا ١ ارب | مميلط ىامتعد لحر
 ا بيضاسم ناد اهل سيكأإب "نمإؤ [رهد ديبالا اابيمح نىزجن ات اخت

 نسمح هي وا يو وو وا مير خه وسما

 ب ووو كل هلح 2: ان هن اسلب لاذ
 ةلعرلا نال لاجلاو بمن اح صحو ىل 20و ا

 ياو سس ف 0 70 هزم فوزما هل يك. اد

 رمل دال قح سانا ئعاهجكيا اه انخ اناهرامله |سجل تن اكزل انال جوطت

 ىسميشلا بينت ال ئح تدرمد وك هديا هنو والا تاج ضصرم ىك جئرلاب



 - ةفح“ ج  تع 2 0 هي يطا م موس

 الخ هل (هثي ناكول تريك ذخاملا مل ايم رك تسمع قلن ام هل اهب نبيا هل امن
 بي دراع ل ى فذ كلاكلاو والا دع ايد لجرل نكي و مييتلاد اهن ويد اهيلعاما

 تولت ب هعاطلا نالئةعيسلا صيحة صا ا عئببي داشاخ لكاس ئطنلاو املا
 بلثلاب وادب اسلاب ن وكب :ناايا ل واو ىلخلا حب و نيب يىلامد هلأ ئد ,ىرسلا نسب

 جد !ءاوودابضاج ول ايدام ليام نايا ني تاو لأ يكد |
 مائي ن اشد الل نا ىوروهلأ لات هيبنث ندبلا ةمج نس داب [كاوصو ستما |

 مْشاحو راودو نانلع امر اييو ئيرملوهت روصا دب اهدو نيررمداط انضم |

 00ج ابعد او ةياي هر اكالا يلو كك ذ عوشسإريتع ١ وو ماعيبطو
 بكس لاو لوا نه ررمت 15١ هئيمن تاب لطم تاويسداو ةمايملا موب
 عتديرل ماكح نع ايد اخانن ابر اش اخ وراكعاب مم دصل املع هل دكع الانا
 - وج ا ةيب وجبن اشنالا نال انه بعص | نهد روةدح اوتلج
 ب هر ٌممَحاواممسَمِجْر امهلاو ميعبيطلا انصلادو

 رادو نيا كيج هتساحورئ ةلميطنا انصاف للا تكلىتس ا ّنح

 ةدلتسلاو ةّوملاةباغ ناكرلم ئيبطلال حو الاورصن هحوزرى ئمولا :

 : ةيعيبطلاَت انصل نم كلل اوالح ننال هوايه كارا عيسال ظ

 ناطلس ىجماو عازتل اانمح اماودل عن انلأ تنحل الو هجوتحتسم الك ْ

 0 داع دس ياو تعول ادع وح ةعيبطلا

 0 ا
 دنباتتبالا هدطلا و ءلءاحورلا تافصنا ئيب جيولل جازت ءالاو طلضرالا ١

 يرش ول نع ةراعم ءاكذلا و تاطومأ ئ كلذ ام نىظع ته دش وابد

 2 .٠ نيمسىاو ةستره ىإ نع دن قروح يردخلا اشيا

 0 ا موب قطوف !لظ هت قهو كيس ىداشل نوم ةوبس

 ميزطومل ا تثق مه ندا ازدادم و يضكمل ائاللو سا لكأ لس هلال ظرسخالا

 يلا ىعشل |اىئس | هانيع تيماولم هدد اركذ لحر همم لظد ىن ميو سيل

 اهم د ئيحا ارعصم ىلع تلال بئدابم الن رلا نب امل انا عم ئئيحلأ ْ

 هرددد !نيابح امأ ملف كتيقرحاّىلا جرملا نو ىس ان اهنعيف بارو انخا

 رعد رصتلا د ويش وا تيبوير نب ان وحوا ملاصحو ميل١اًنوغوا اعد

 هلظوؤاهار اكسيد لسا اراه خالا>لجاسق)4 يال كايح تك ذ قسح الذ ا

 عيورب هوخ ا دوه لع اون أ يدم ان”شإل لوددل هبال ) نبك كك"لحن و ا.

 هم همل5 لصر و ملظلا» اوأذ ههنا ىلااك بكا لذ نأك هتبحتاطد اتاو سدا |
 راصمبح ىلع بلغو هدد! ةعاطراب ره اذا تضل ظدمكم نيرفاج عملا, قلمش |١

 م ةوالحو هب زمنا جور هنا دحول متع جاربلا بحال وىسكاىنأ اتلمتم بلع 0
 هد .(كيذ هنيجن عوطتلا مَ رصلا ىطمب لحجر و ملظاح ارك وم هسا ايوان

 3م لع سا بحل از اكيااين دلال دبي هسسنن ىلع مسارش مدول اهل اني نع سلا
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 ا
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 رس ا شر م ب بباب سمس

 | ابد كالطالا نونا هليلطساب زا نتالا هد تيرالخ شلل تاكو عقم
 بمب ملعنَف 5ر وصل اقم ممصت يواسبد ام هدروي ماعم كنتي نا ةيطنلا نمو
 ىما حبتم يا متيعر « ىدطستن ماما هدنة قواك هاو ذاع عيد

 هدنا داعى ل دعايات طبرتت الو طاردامهب ملا ىف ىتن جوي مهم سنا

 لدامدا مانالا اذا ملظ نمسا هاوامل علق هلبكخ ىلا مولظملا عورات
 كم سس انملا ىضد ننرياجلاذ كي ىحلا نصّتقمب ةم ايّصل| موب مل ند نع
 فصنم نا ىف |يلارملل اكل ايينسلت زرأبا بلغ كتحرتع لحاف هياتم موو

 اون ىل احو هالون رئاخ و وسو جا ب ْ
 ا وع وسور مج راصد

 رحل !اوئلاذ موت مم يسم يف نا/ لبحر ومص اومةةرحالاو يلاواو ملام |

 «لد ءبضشئك لاب اك هاناذ ىيمئتتساو |اوج دا قدح ممدران يماوشكلان |

 ىحاو ىسن و ىيسلا ماشتمالا ؟كزتشنن د هاج ةم اتمنا دروكبجوتسا |
 :لا رح هسا ووزن مل اهني لأ ىنىوممل أ ئلانعرح مهخم لك اىحاو اًرِج ادن ىُح |

 ١ «ل انو كن دخلا! ند نمد ئيعم ةماش.وبا ظلم ىف « بشت ٠

 ٠ 0 هلظب ىظحلأ هسا ىمعلظي 8 عبس نأ قطصملا ىبلأ كاتو » 1

 . ٠ هل دعب مامالاو ىدصت كاب و ١ ق صنم ىكسان ضيع بكت "1

 مه نست وسا لمهن ١ك هب قلك ل نيرا تايبا رد نب ظفاحلا ملغ لب ذ ذو

 - 0٠ ةربره تن ازع قشسد خت ات ركاسع نب يمصبلا هو

 ياورد د ةوعدلا بناجب هنوك يب لك ناش نم يا باد يب لعو ميتنعل عميس

 ىلا ميم لت دن (نيق يأس ب ادت باد )باص قبول رشا معتم واعلم
 نم روش اب دوهيا كفاك كذل ناني و رافت هيعودس ام هل ىأتي ىو ملم ْ
 ةئسلاو ب (تلثا نلاذامب لب دانه ورتكمهاباتكيةدايزلاونقيرئلاو ْ
 يرجو صر دامحلا نأ هلي مهدزامرتم خم نكلااو ةةوتانطم | |

 هديمصل ضرخقد نم نوجياللاسئركم مرح لمُف نب يادنل اا مرح ميادرئو
 نس نوكرال ام فناقاب لعف نم ياهدلا مرحام كك نب ل ذسفن او هردكم وا
 سب اهرح !ناوانيمرشيل ةملاو مرحل اركذ صيصنخخو مظاعت كرت واثنا

 ذوكو لمند اب ملفتم هن ارتيا ني ميلر هلوسر ىلارحالاو هيدا ىلا بوسئدم
 ةكراتلاوامرحم أسكن راق نم لدعسب نم لويسسللاد ارب ناو نفيا اي
 مك اهرج انف ىلع وعر جلا وانء, هداك :ةال اهم ملت واين اذ اننكس ١ىنسل

 نملاموؤلاو ىقكسم .ن صن مذ يداوم اد | نن هب ىمتخم احا قلاع ايلا

 هريونؤةن وكب يع |. اضنتس تسللوا رح تاهيل الل قال اكج الب ل اكل نم

 كرخال هاضموميو روخأ بي اغ لكك اد نال هدد ان كلا قمن ناو عدد !كاناندزاحمل

 مي نيّيدرط نيبتناسحال اول ىمل إنرماي هدد انا يف انت هل قد هب نوماملا

 1 بم ريعم ئطب_ح< يعد نيب يرملت و ىنح جهع كأق و ىفيدلا مهجن و

 | نمل لان ىهزلأ كات ىحخال :انأ ئيينماج مدنا حر فنصئلااهينمي
 بتسمم بوس ستسيم نس بتصيس نيحيبم .يسسيسييسوو بيبسي سس سوسو
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 ا
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 6 ٠ و ةئنيمك فقصخ أمر صم منى

 كلو هكشرع لظالا لظال يا ملظالا لظال موب مكيرخ لظ تح مكلظي معبس ١
 الوق ةرمداريه نْحخابو قيراللا سور نب سيلا اى قيت ئيحّتم ايتدأ الا نوكيال |

 يلوالاةياورلا لقفل ام داردلا نا معن نم ىاعدر مد اورث !هنمب و شرملاالأ عب لظ
 نلعتم ممل لحز ماعائه وأبرز ناتتسالاد حب انوكيانا كلذ نال ةجلاو ىيوط للك ٠
 ةبحاص ىاداصفإر سكب بضم تا د ةزرسا هتملط ى اءهنشد لجرو نجاشسلا

 كتاب اهمغنا يلا اكن الحر و مدا قاخا ف دامك اييسد ىلا قبرشت بيشد |

 اهمثكيأهددا مرار نع يسع ضصغ لحر ؤ سدا رخإلا امزم لك بحاذ نضأْأ ظ
 ثاح راطإرل اق يا سنا يبس ىهتسس رح نمع و ءيلاوظنلا لال ام يف ارظنف !نع ظ
 دانس اهيل ىشكتا اك ىذ وح نب ى اهنا ةيكرح ند تملب ئيع د كال ضصلا لهدا لاحت ا

 رد نكد انوزيكووا قاحب فيس نوكن اكباو ةيظعلاو ةبيسلاولالجلا ا

 هيلاق ىتسلانب نولي لاهإا فادح وا لاح و يملا نم نوكب كالا فاصو لاح |

 ٌعيُموصلا بهد دو راك الأ لمن هررّك امر ابنحالا هنه اي 3

 امش مهرعلااب قلعت ىجاسلاب بلقلا لمت و بلتلا ل ءاملامامالا ناىلا ا

 ىسوزشلا نم ايناخمن وع ةرابح وللا كذو يل فمع دس كرما(
 لاجرلار كد ليبتت هاومدو مسشد نماه هاملح امه ىصلا انلعاواوملاوا ا

 هولا داما ننال ناكم (ىلد ريمي < ساتان هل موييْمدال رابح لأن ثفح 0

 اخ قلانرةجاج عم هدبا نم اذوح تمنتماف الكم اهي, فزد لي كام اه اعد
 : > ائلأ همم بكتّرب ن !ةوح عنتم اذ هكا جوننا ىلا كلم ءاعبد ليم

 اب الع ميكح نحاول ىلع حو ئئلكم ا ٠ مماح عر كيلا ماكح او لكن نل

 قعر عريرسه يف انع تافضلاواىسال) باع ىب قادعمل ١ كمل ب جوحانالا
 لجحراضي |لظلاؤ نوت ادر و نم هيت جال فيس |نساو ,نك هقذأ

 بتي أول سفسلا يأ 5 للبحر و هيك و دقات وقد هرطص 4 ن ارّسد أ لمت
 اظن ارجات و ملت نع هتمكيسب تكس ناو ماحب مكَس لكت نا لبجرو ةالصلا

 كرم ميس ديس عج ودأ ارسم ىلظنا نم قامحالا لمي متواجد
 مضار نحب اليدان بح الل نى ارثحا ناعانم ومبْلك ق ىسقد وا مد اخذ

 ءانويدو هينا لطهي لامر اخوأ هنن  ليبس ىف | ده اج ناعا نم ىةملص

 دج اسلاىإ يلاو هد اهنا لع ونحو اها أر لظا نمو همبتر

 ما كيف اوشملاوم مررل ندو ىح احلا ىك ادد

 ع 0 ا 0 0

 ١و رلظراااز1 لنك نمو لانكا منج ملح نسح !نم د الملا]
 ئسمهو مسشتل هك سادملل مح نبوهل يب هلسس ان او ملدن يحلأ ىطعا

 د ابع وا همست (ه ابلاو عماد نمو هن يحاذ كلذ نر عل رب انمخا ىلع
 نئمواهربصو ا ىفكك يزرع ندو اطلغال اهمحر لس تانك مو ودا

 انزلايلاولظنمال مو معو ىلع هعيش لهدا + مدت ىىعرمل اد قعد |

 يئببالو
- 



 أ محد لحرو رسل تمول هنن انو نات نب واكبرلا فخاب الو أنزل( جبئيالو

 ةتلإراص اذلارتم نب ودنا عوام يف اولظتي مل لج د هل لكل اما هدي دع
 ركحرلا لص اوون قدسلتام مجد و يلا ماهدالا ذ ب وسب نيابي اهله لذ

 ٌئح جونا ال تل اتم اء انغمم اماتيي !اهيلاع كت داههجر تام ةارماو

 من ئسحاو معرض ياصائ ا اىلح جئبص ىيعو مدد ا يعمم وأ اون ومر
 لحرو هبذ) هجول ,ميهط ان ئيلتسملاو متيلأ ءيللع ىع دو هفتننا

 | /نفئدن و هيدا ى الخ ىناثن ! هسح لجر و ةفمةنا نإ هجوَب هكيح

 ديكلا لجو مملع ة الصل ازاكا و هتلسايحاو مه ةمأ نم بو لت نع

 نموابويوكدنع كن لي بحر نم ماص نيىاابيدلا حولا له !ويمرباد د
 صالخالاو هاندا ”معدّز لك يف ارم ى برغملا عقر دعب تسكر ىلبص
 مال ندوهسقو هن (بلطدركُذ ند و كش موملا لافطنح ةوم 5 سمع نسج
 هلضف ند هدايه ات! ام كاع ىانلا ىممكالو مممضت ىف الو ميدل او قحت
 ايركك ناو هب اوركذ هدد |وكذ اؤا يزيل عيد ابن !ةبربل | مميولت ةرص اطنأو
 نويضشدو اهيرنى ىلا ويسلا هياوتي ايهيدارك ء ىلا كوييئيد هناوركذ

 يصلا نراك بحت نوملكد و رثلا بقي اهتلقسا!ىاهبراك كلا
 ننلاَور [هسالانث جره تسسمدو هدد !دج أمسم كن ورجد نب نلاو ىد انثأ بحب |

 | نلطمو ىحا ١ ىييشيو تناالا هلال لقب او جرك ب و اعدت ن وز كوي
 تاوكداماعمو لتق ّىمح هين! لميس ملام ةيسفلمب يفد اج نمو افيبشنملا

 ةلقجو هيدا ةعاط ىلا ىدانمل ! ىع دد ىكتللا نع ىىنن 2ن درعلادرمانمو

 هطقتلا ام لوصغع اذه ئسحلاو ئسخاو ىفعد ميهارب امنارقل ١

 مهد ارا نيمو فامْص اهكاررابحالا ثلولاوى دائيسل اورج نبا

 م ىاوج بلف مالاعةل !ئس اهءاور نمر م الكلا نم امل أت ىله ن ولا

 ل ه ىيمل انتشال

 مه ادد هّبرحِي وع ز انلان وعمس ئئحي نام ١ نب اهدا نرومعسس

 ريل 5 ى وص ىلع مزعم ن ده او هرمز هلوقي مسمر حى هبيقغت
 معبلعب اسحالو كيب اور ل يب هم نع الوب اسح_ج فت مسجلا ن ولاخ بن

 تاوك اسم الود دركي ال نب نل | عد انذا ن وحبس ثد ! لك وم ىاذعالو
 مد ىهد اهاو ب !وصلا وعدو هين نب لاك وت زتسبال ير تلا نك سبل
 ث انئةاورلا ندعي نم طلغ ىدو هكيي ىكلا ندد (و ميممد «تسنقو ”هظنعل

 بل امسح رم غب اهيل وعد الوفد هب تيس | ىنل !فمصولا لعج ينبلا

 الد ممكري انا وجراع نولبس الخد حب بّكاو بيحونلا قمت

 مدقق نولكوتي معبر قاع ٌكرشلا نم حمود ةريطلا نالثن د عطل

 0 اوكادجرد هئعدو هرغ قاعال ميلع يا صاصتنخال اد يخيل كف ىظلا

 هاوس نو نطشنال بيسملا يلع ئحم اولا ميلكنأ بابسال | نك نوط رسما
 مسا: الر ايتخا ىيل لكي مل و هجو لك نم ييلك ود ىمهحب ونمت لك

 ُأ



 ظ "لل اويل اهزأ نويل دنمل عيان هن اقتنع يزاياشال لاش ةيما يللا بكمل
 عم يورو كل أهيان يورد رادتخانو نابحالاةالتنحإب ع روةنكاداس
 نع هد دسم ئراربل لكك :نيعؤانل !هنجمبتس نيحبسل !نن.ىجاو لك

 ه هع ثنإ ىح نم سن ( كب نجح ند بيرثع ئيردح يالملا ل (3 سن ا

 .لقئكيتدوهد عيوب ةكرابم ميس هدازبلاو اور يقسملا هذيسيلت لاق د ظ
 ها حنه أو كر انبتما هس هلع !

 تلا هامور >«قبني نيكدسنأ وسر بدلات يعن قلل هيام رو نسمع ظ

 دنحاذ يكد ام ءل لكبحو وعن ى مضت اهترحا نلحا تازهخر.د نحر كلاكآ

 ةلاليلاجل 9! اجو اج يطا ان بلارة بباجا نايل د نيت ا

 اويزريغ كلجال يصر دنعا نحو اودر دوىنحاحرتحاو ابق سقت ءوهر كنكشدإأ

 م ثلاعي ام بحاص نم لضئادحارلا ررل ١ ب حاصر اص ه_سئد ند ةييط

 نبأ ةيليلتلا قمفو ىيخلإ تا ىلع ليل و مثع عاطل كاتو ىهشا هدد

 40ه اصبت ن اكولو يهينمدا ىلع ن دواز انيراكمل كه باء هشاو

 يب |نح ان هك اعالا و كا وح الإ و نبع اهملا نبر اين بسس ني.ابتت:تءاجر دلأو

 ٠ هب م طوشنىلع كلاي ةرررهن يا نع اكزلاو كبح ن ن اذ
 ا ول ابل هن نوع ند تاغ لم و رتتا حلا ند ذقن خماس
 قلرلا ليس اوعيمس يال هيدا ى ١ لتيتلإإب هسقد درمان اكن ةانفستل ياو

 تلا اهتيشكو ليل اب مه كسب يور يلعلا تابح دل ىلا جو رمل او
 كوينزناإلا يلوا يب بتتمإاد نيرو لع نشا ا قليقيل ام ناك الاف بكىؤرلا

 ةقيلازسل ىنيربمتسانوا در ئندا[ ود ا و

 اهناوهب جسم امالي نال وزاغد اللات هج انومد وا ةيياشاذ ارهاق ل ىالا فعر

 لاق عب هركذ هاوس لمجمالو هريذب ث ىقينرال ب حلوم ىازةدتسم
 رهل نب رم ؤاكءس الك ءممسب هير ىع يطلذ ي نل اوهرتدرتسمملا يذم يلا ملكا

 ا!نوهحد.5ةدومدمب ىتب ناسللا نع مالكد !جرمخ ققملا نال ملمع ءلهتسم

 نابحال(زممد ىو ناي مف ١ هبشي يح هن اسل لع يعرج املاك هه طن اهامممملا
 فري هير ميط او ئيّمط ايلا ابانص | نم هيدلوس نطابل ان وعدو ةماعلا فمع

 رادو مارد نسل ليا تاما ىداضيبلا لاو هم الك امد ىلا مرت رصاو

 ئافمصت ١ تئييتدال هنح اود او مد ام ن ابب و ظالل !رسذ اددارا ميال نم

 هيشتج/ان مييَمحمل ا ظحطلا اب بمنع باوملا ئكددعذ ميص (ئْدنا ندر غدو

 م ميم قتل اذ از اك يوملل ١ يعم ىلع كؤيح ملا ن ايبلإب لم اسكل اعدت
 ىلكنلا حمد همن دليل كلا نن مسامع قممدل ةراشنالاب

 | مهد ميثحت ١ ىلا مهب ىن 3 ياوح !ى دارك ذأ به نب هن أمول امش أ مين

 تثارل ال ججرصد او قلزلا قيشم ثا سس سيف انانلحا ماسي أما نون امج

 ىل هيدا ىف يد مل ئي هد !نكنب ةن اتم اد رفا مشن ااولمج ميالفعلا
 كامرا د قطشلا تيسسحومدد ءاوساهاكزذ يواخل احا ىن مب ناىلاعجن

 ميكن .



 ه هل عر ىنح باهلأ# دآلو هنا ادعو ىف بحاولا هملك درح 0 دونملا اهل

 ا رعي هب و لوصي و ردع مله هب ر هك دب ئب ناكخ معاجم وباجأ

 بم. جابيج نع بالو شاؤتت اايزتيئاطساا مَ ادحوزخ 0 ىلظسلا

 نعيش اروع فاو ؛ اك _ ه دربغ ئب هرحاوو مضرا .مجالعاد حبا واكل تح

 مسرع هسا لص هه) وسير ناك ظشلب مس اضياممع ناورو ةرب رشذ ىأ
 هيارج جلف مقيبكا#يب نا ى حمل لاعب بج لغير فنال يو طلاو كش

 جة اكاعلا اريك ان دركانلاذ ان همدرتلا ان ءاضاع نتا ونسلل لل

 تيمانطب ىبيمل الا و يفد ذل | هرماو امريطوركي ىلع هك لاقأ در رذ مط

 ٠ فيعلم وهو م وم ىفإ نب ميس نب هيث نب للا ىيع ميش نع
 9 مرانلأ يطيمخلا هربوا ييواسإلاب اد ىلارملكا والاب ند درج املا قسس

 نوصي مانو ايراد نوجنتي منملا لا اهيرح ىعبراب نيرجاهلاوبع ئيلسملا
 دونم ويطول اوووف أ خت معاهم نين رض هيام ةيئاكش١ةرسزلانوكت عم 22

 م صم كس ىبا ع ىف بزل ] يراصنالاماللاو مها بلدع نب وو

 ب دعب يؤم مث همولصاإ كلما دهيلا يمسي الن انا ةرساسلو و

 يت اطنالطج ار

 اليها .انكايقفص دج لذا سدح ها هاه وخلا نا .نتناكسيا
 ىحلا ئرؤعي فيصلا | مون موصل ىالاهتسا اع اهرال نيسل ا صمو

 ارلاكزن دى وال !ةكرضلا لاح خةيبصملا نبع مرمصل ! ئسحوىب تبشكنا

 امي يصلح نود قحلا ىلع كنا كاملاو ي!ّىغ تن اوكا نجلاو ماعلا يا
 لوخدو داهتحالا مح اهيعاميإب ةد دابملا ىا منعش ا مود ىف ةالضلا ريكس و

 درابلااى إب دربلاة ىشم ع مءعابس يأ تشلا ماب مى. ىنعولا نسسج دانك
 ااادعهل دل لون فيعرف ف وأ ربيوتسن الاس يق طلاع بمفكو اكاو

 م ندرحي نح ىطساولا ترخحلا ئه هبلاط ىلإ نب يح هكي ىح نب تود ن اغلا
 عينموردب الخيير سشسالا هكاام يا نش مالس و! نع مالس نب يد ث نع ىيغسك

 بلاظ يل! نب بع لوهاو ىاتنا هفيحنم اتش اري شك نروح كاتم هل العاب

 نوراه نب ئس وم لات و ئطتقرادلأ م ناك دهب َنلأ يب ئل ١ هدروا

 | يدع نيداق يطساولا كرحأو جان نطيالا ماطتوبباو اياكم هنن نياتأ
 حطق مث قم هلا لكاعاومتمت !ئفد دال اكو با نطشح ا بكي حو
 أ ! ٠ كيدحلا سس فعضب قارا ظفاحلا

 'ّ ةوشيرارجه نب ع سادس ف مارخلا يا تيما نيب انته روس

 مب قنواقح لطي د االهاب نحل ةوشيردل ,تعالامايالالوبت:ياءانالا
 1 . بل مجإنكاو ءاكامالائ تزوطازو ماظئلاد هايم أل ملي ىذا شمنخا

 ' هلتقدومالاو هلل اخ قولا وا سبا لق نحاؤامحسم حب ايلحتولو ُ
 سس يحس معدل يه لا ٠ جدل ديمو ا ب يجد مدع

 و



 . روع يس
 د ترص يد يا ايل كيسا بويا .

 ئه ال١ ناولحو ومالا لع دبع ورح ئيب ترد الو هيرجا يلاداطعامآالاو

 ائصواحلاب نإ هيسشس ةدالشلا نم هلصا هتطعا: نأ هت لح رى مم احلا مصب

 نمد افلاذ نهيلتل أ ىلعه دُح اباد وه و< 9 مكس الب البس ه نّح ان من١ كمح

 قا نع_حسنتلا ف < مي ودرس نب نيراوكل !نعرجيِعو بيل“ مسي اطسريعيزم نو

 0 ا رازبلا هلع هأور ورب ره

 6 يلع لمكتن ةيودردا

 00 از طبل ارح يلج نارا قم نيدسسم |

 ليج ناك ند ئهيمم هينا سات مسايتعلا موب مدجلا هلنح ىب ناب ىلاعت

 ةب ارنا ياريحرلا ملصوةئانالا اد او مايصخاو 2 او ءاكزنا دمالصلا

 د.اوللو ممد اطر بلظوريمد اد الع و ريهيلع ئطملاو مهلا اسحالإإب
 الو ياويل ١نكك د يلع بظ اون احن بر ايكوم ةصلا ليصتخانا

 طنتق َنطنلا ىلع ىلاتم هبلااهر يعد و كاصاخلا هنت ىستج نا نم جد أم
 بطررت ىذ ىس لك ىلع هساو ,يلغ ة د اييسلاب ن انشالا حراوج ىطنت اك

 ١انحا 1 لا ا يد عجور اها نع
 « هرك ذ

 هسا يلوصولا كابي اعتحاانسوم ناك ملم نك همادت بهل نك كيس

 ةردابلاوهرايكنالع ةدادر ئ هتدايز مه طك مرج ةييقسرو ملاكا و

 م ىبدكلا نطملا سلنك ئجذد مون ىفايماد اىلا عر (سكاىا ةالخحاىلا

 ٠ كيننلاراثكلا !١ بعالا لمت زو نخارطتي ىارخل 5 ة نكس( موصل اة لئكو

 2 ىلع و بصلاو ناك ىس يام مملشت دلرملاو بن ىتتدا وفوز نال مصخح
 يمري وسي لب برلأ بصي العمد الو عئجارسكي ادرالإب مممصملا
 ظ داع سون نان ةراخمم كن دنع تذل والا كروي
 ىهد نل لام تمن نب مدنا نرخ (ىب تانقتااو ان زيف !ريعس

 أ © 6 هاو لدية انهضنا

 تاي ناو امينزودأ ىواش شم ةندلع 1 رهان اها طا اب كال نن

 ا هل.التشسال ايزط جيس: ناكب د فذ! لخرل ئطمي لاو سرتسملا تيب

 | لخري مشف و كاملا عاشن او كاد ةطكنع ذب انك انهار اقتح او اه انا
 نمت بسلاو لتتلا ةككد اه نهيجو اشم ياا رحا

 11 ايرلكم رع ئالو لب مالسالا عّمب ملاذ ناراتتنلا موق او ضلتف

 م نص |صتنكس انلا ىف ذخاي تريم نعم حتا مل د اهربع ف تو

 صنقئن١!دوهد : عىل ان إيرسداصق ئت اد هلم ع اه نعد بص

 نخاياذ هريع لاق يرسؤرتحزلاةنكتذركذ توتي نأ حيل الم طنا متم

 | قست نالاءذهد نا اقيم دةاخم تمول ىلس اهي ما ند لسيف ب اوىلا
 3 ك0

 نوعاطئ



 ناكو مايا ةئلالث ىاندا نوميس اهستافرمم ةمالخَو ساومع نوع طي

 5 2ث .نئن اهدبن هريسبب مورلا دبني ناو سدّملا تيب مم رعب ىتذ

 أشا هياغوك تح ةدحوملا الاب ياةءباغ سىس ل يب «ميأ هر ئوانلا شهاشا

 مالساة زيك ةمجالا هد انلاو ٌمَسْخُع ناننع ةباع”مب .ا!ور داغدأ شيع

 كات لبج نب ذادم نع بط مح وو شخ شل ملك هركذةيارلاياذلاو
 بسيطا يصور اظل ى تا نأ فيبعص وه و ف نب ىن (نلا مدع ىميسلا

 كراغلل ىسودوفلا هارع صداه دحا الون ىيكخلا اذهل رك الها

 يف دمع وظ خلو ااندد نم بوتغي ام هيزلا باتكو يد اعلا ف تار م
 ص اصتكخخاي ناتوم كودكللا يذم 4 اوم معاسسلا ي مب ئبباننس

 ريد اطخاسلظض رانيد ةياملعرلا د تح كاملا حض اغتس ا عم غْملا
 هذ حالا ب ئب وروكسإ نوت هن ندد ريد هتلخ ءالا برملا نم ثيب قبال نتف

 م. ان 1 عاش ةياغ ل تاغ اذ تنين ايم هر سيح

 .٠ ه هند ىينأ

 و يايا لا بكل اعجب ناو دنالا كاعالا طخ السا ةعكس
 | هلؤن اك ه صح بيعوصبإ و هبذم تعب و هر يعز صبتو ىسدلا

 هلع عذملا ىسشي وهيحا نيع ى هازئلا مرحارمبي يالا كثي انحلا :

 رواد حا ولل يؤزتتزرح + يابا هاهي عيب اليع ىأ قلو ولكلاو

 ! لزوطو قلخلاوا ّيخأ ند املا :لخاو ٌةييظنح لك سار هناف اش نأ ةثحاو

  مطابحالابس نوب هلع هي ايتن ١م رمت هلظ نع ىهسنالر م اظو لمالا
 دامت هلع دريد كاهص في ل يب ,١ياطلا د اح نب يدع نعرح لع
 ظ هب ١ جمس نب دارو انتخب اهو كيد ىاارقاش ظن يامل لع 7
 1 ىمد هو ئأك نابح نب لات و هكري ىحلا عضوي

 | ه يردنع فشلنا تلت

 تاولاوي انجن ظفح ابرز ىلناو نك اوصل لع قط اضن اا شايك

 . نامالا انهن سلي لاذ ام امىسلاجن تس ىوصالاند ,ملع تعفو امن
 5 4د اة انحؤ مانضبرن ندعوا دع اجج رججمو ا هدنا عبس و هددا ىلع انمانع

 فك اوعل !نيزل طف احلا ل ا هرقوي و هرزحج طشيلقام م امأ نع وأ هس

 نالشمإلا تكلس ل ءلابضف ميد

 ثم املا لاوعحا ند هيك نشأ ىئعدم هسان اص ن كا اتم بس ل

 نع يدوي ني هيدا بعت اذياور نير كوب ارازل | ممالسلار اد مل بو

 يسوااوبلا ١ و اسلااو ءنلا لات ىم املأ نب مريت نب محلا ىبمع
 اودي ىامطلا ىلع

 | 177 ايل او ل راسم ايفا وابا مهنسعل ةتلس
 | هلويسنو ممل نعل ناب ئعدلا ى لس اع كيل ير ا كل
 2 ممل يب سة همس
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 نطع مميالو 'ىل لع افنن لاحو !مينمعل مدس ىلع ىئطع مييادتبا

 باج ع ابنا لحب دك مولاي مزدح ب اعنو ميتشسمل لع ان لع ل

 طاشسشملا ودار هتف ب نكذأو ن اركلا يا هسا باتكو ديازل ايضهاتنا هركذ

 تموروجلاو انفو يزيل: ريكأخم اواعبل اشحاواوقونشم أ يابو ىيجلاب

 نيف نيرا اب هنا يسير خا وم طراد دال نم ُنَكأ نب !ىيذ ايكدعسب ال

 نيهان نروح عب انوع اجلا ع ويواضربلال اى ملم مرح ىارلاو احلا غمد
 1 ووسام حلا
 ماك: مد اورلا نوك ن نال لاقريع توك يلوا نحل نادت يوانشار ديعفال

 يمض: هدد !مرنحان قب ىذ يا رع ند لمسملاو كل تبثي رهلو لات

 فن نان ميهيظخت رنا وام يا نم ملام ويلا ار احا لع نم

 وحلا ةح ىحرىك ان نمللإب ارصنحو بيزارق دتامالا وود اكف هكلحر تتسع ١
 | وف مما كو اد ندااو اةنهناضم اناهتر سن ريوكعو ه ةمداو|

 داراواني د افتح اًبلق وا اذ اندّهس | ايزممب ا ا
 ماداي ناسشالاو ريجرلا وري نعد اعينااوهو نميمست ىحا انه مشعل ابا
 نم عير ّسلا ئوكذ امو تدر زدلا لات اياسمولو اميع ههيصب ةيصتم يأ

 ىاهيو در تملا وطقم نايم نايبلا ني هنااا هب ب ثكرا ىلع ليي هكا نهد

 نمريئكت يل وا عومصتلا ئم دوام بي نكت ىلا حيصخملا هب ضمت نم ىلع
 م رج دي ىششللاو ظيلتتلا ىلع ةدراو كي داحالا هنهد كاثئماو ندا
 طشإع لاو ئيتموملا مج أ ىلع نع دك ةشباع نعثاجالا له اك تاعدرو

 ناك ناو ّن اهردح | يوؤعلا قاععان ١ صيخلاؤ يهد نلا هبّمعت و ج

 رادلاو هاو دوادوي او مقدريع ياسملا لاى و تاماطب ياي ملكك ج عبس
 ب جوبا هاه بجي مل بمد وب نب سا بع اضي ا ملمو كورتم يطق

 .ةرطو ماباع كي يود راو راش عمال اميال اهلا 5 دمئر كم

 دايسا١ لا

 0 اس مسرب م عجن

 بماطملا ند نع نيوكتيج خ جاك جاع لات زن اناا سال سير

 ةفيحبخ ظلاؤسإو اوبل يييزع كاك
 8 امداد كلان ويس ملا نجع أ ند 2

 ههسان إو هدلا كولنب ن١ فينكلا يئدمكلل ميادرئو الخلا
 دكت داولات عباطما كمن ئممأ عيطتشالف مدا نهب ىلع مب الوحم نابت
 نيييوشالا كاتنتالا نوكر, كد 7-5 ناالح لك دا كنده ندع استما

 م. ناوادتيمراس هلوت يبيطل ١ لا ةيمسلا ىلع مظنف اهلاب اعبط ئعتيت

 م حاركم ضمد لاق فوظن !هتلصواييلا ناضم كوصوم امو هرب دوتد

 اوهام ىس وبسم اوك دل! كل لا ستسا نال عملا نب نهد ا دجال

 وثنو



 3 اضيا م ظ نب كب ذوعا ياروهلل اوهنو
 كوتب اولا ل داذا ىئلاْن اك هظنح وهئنس ئ روممم نب ديوس هاو رمح

 اكزالاو يووم ١هارع.هركذاعو ثيابحلاو ثرخلا نم كَ دوغ ! فا ميللا هند ! مسب

 مهللا لوين نوم هسا مسالوا لومي نا بوسيد ادباىص ١لاق كامْم باعصالال١
 ممعتل كصئارسر نيبنولا يبا ىلع نع هدم محورا يلا كي نوعا ا
 ماكمرعلا نك لمن اك هاذ مدعم ىلا لاس ياطلخب ناف.يلقاوا لاَ اكوهو

 نوطعيربع ه فلس نم حجيج نال لكلذ بجويام يرداالو لات يزف يع هنا
 ءابّيصم ناكل ميعم ىد انس ١!لياق لاقول لب هوهّوا:قبهجوي ريهسلع ٠

 » 214 5 2 َ .. :١ ه هم الك انمح ىلإ

 نبب هتبيطع 1 نأ هزجيس | يثملا تمس نيضم هن ارنب ال انيستا مسا ١
 عبر نم م دخ هب لص يلا ل ائحم مدا ىب تالر اوع نبرو ئجلا نوعا |
 هرهح الط. هنا مش كلوعن نإ هعزن يادوب معرخاوصواذ !انيلا نظنل اىلع ا

 ميو قعلا )نهد نم نموملاونتم ائاو مكحلا لات ميحرلا نيحرل اين زدال هنا |
 كيبوالاباط الح ١ نحلل نان مانع لمد أ م دع ىئبس يت ناسا !نود ةكابسماب |

 لتئيلن هتكر اشنم نع نجلا د ىطي نا يحذالا بح !نا يمب.اسشد نك فشلا
 200ج نجلا ويلات سي الك مدائن قنرام ةيحىاع عباط مدنا مس !نأذ مد ا م ا
 ' مت اح عنب معدد هرحو يرانا ممم ىرومالا سم ند فيعس محأاقت ىها

 »ع 5 ٠ ىذا ن قمح وم هلاجر
 ئترسول ىلوالا مي اورل ا حت ل نمد ميار و نس ةنثس ءامالارخس
 م هن رضن وس اللاىلعو 7 الص و هن ا[ صرصخت ىحا مالنالا ى ذب

 مهب نب ئب نب نم هرلحرال م وماملا يكاملا ملس نخاو مد الصوتنعت الو

 عجرجلا عفن بيشت ةزكسلا نإ عروب و ىيدا ءل ةئكس مامالا ةيكشن نالا
 ف ارملا نيب ند ١ لاو سن ١نع يمايردأ انكلو ىنسطر املأ نعال ىامصملا نع
 دعب لاق و فيعلم لبزملا ىلع نب دوس هند يئمرتملا جرش
 معاع نع دب وس هب دونت خارطلا ناد و يمص كيدحا نمد فان وا
 + 7 ١ ين أ عرتع فيعلم نر نو
 موهام ناذ ىيكأتللاب( نيسسلاه نهرا يرون نس ىما ب سكس

 انمعوا ىمرعو لكبر ىكيطعي فوسلو لات هلو ابك تبب ف قه شم
 ايا وسل ىلوا.لوالاو هبابح نع جازخم اهيرشنن نإ يلا ةراشا قيتحلا

 هنوهسو حوبطملا سلا ذيبنلا ن ونوشيب يهنأ يمي قد داريا انيرركم يلح ميا ع ثدكي ايشد مهنع ضي الو ىنذ ممعننيالو ياازمس اريؤب
 هنيرالاوب ياام ن وزي ه انعم ليسو رنج اه ومس نا نماج خالط
 هنا مرح اه ل لإ يس ! ىلا لكك نب نولامص قيد ايام | نمت يار ىلع

 (( ى اضيا مشل اا ةداب 8 اج ىو كابحلاو ثبُك

 | توكرشي نجلاو مدي اسن ى نجلا ن كرش سنمالاو مؤعم جوزي نم ممم |



 | | ةجينناصيكيع معدات انس كاك خا عمت اول اةيمَس ههطن ةاعباجا اهئ
 25- . هزيم فني نافذ دع اج ةءاوخلان ممنالا

 بلوس 2 ةيا نيكس و را حمجارلا غنم نوضرا يلع ع قئمتس

 بسلا. تكا يالا اقافنتو ميلعابتختو رهه وشن مكتع خم دي نم -ءلعفا

 اهكيكيحنلو امنوضواببرش مورغ ركل يقع هدسأاةمأ كات ناو

 ههوينتإ ونرلب انا ركدح دجال ارما عيبا عمار جئالف يدزل !ةطس اوي روهنرشن هسا
 اهدنا ضو وا اموملا جب حاحا زيا يبرد اوقع الو هل املس بمعلي ياا

 م ايلي ىلع هارون انرنام يلفت ىلغت سويئملل ةنلاماويبطلا جرذي حرتخا ماو ميعنج
 برى دهن» : * جرت ره و يرجو مان نب ةبّتخ نع د ابيملا م ممحومملا
 نيرزءلا نيوتن واه ىمزت . با ل جفلاس

 رولا مانت لضم ىلا ةراطسا !نهح نبيم وب نيريح مويلا من ان ةضكلاراتت اب
 يزلا ئئتشأ رو وهو ب هيبم مسرب سدس و

 فارمرجم « واذا فاني نكل هلح ىئةجدجلس الو يونشلا همرتكالاه كرت ومد
 و ا ل هر يجعلا لاق ويست كب| نخ بط هوزكم

 : «"ةتشوهدو ياشسلا سابعلانب 1

 نقلا ئه طرمل هليبنت ال !يساياع اهي اخذ و ضارإلا فار اشم

 مارو هئاخ يا لاعبو هنا تن ١ نماالا جريج اث د اننلاق اسالاياايداعو
 يصبلا ىلا نع لحرمه امليلَتو هيلع انيمأ ها لمج امي ئاسالا يداو
 م فق لوم وهو بحال الوصوم هريرج نأ فنيملا عينصرمج ا السرم
 اا ةضززلايزاؤمو نمرالا ةر اش كيل عزت اظن جا لص

 | ؛ تيمضاوهو هنامالا يؤاو خجو رع ههلا تبا ننالا

 اطلاراليلا نم ىمذ هددا ف كارو نايا اا تاك عم

 2 00 ةملطلانيريعل ماشي و بانا اكئالاو
 هب نع ىهيرلا انكو بط ئييمومار وىرص مل هيل نيا تاطخ

 هفصحصنم ةفيؤشاعا هيما نتف يي زال لتميز ناسا دبي ئب ةبواعن

 ظ هؤسقع هك ىبحتو

 ا 1 دارنا. خاتم ةياورو يم سبك اذ نول سب

 امولسابيذ يلا ذكي الو مامالاىلع مسدارتفا ببسب مالسالا لها نيب حئاوا

 يا ابي نع امل ف الطستملل يرازهلا حرتس ئاثكذل زاهد لعافالثع

 4 لريال ام عمو كرت رعب اقلا نال اتىأ نيزماحاهزخ ايمن انكاعخا

 اكي مندا عي انين رامذا قابس يرتب لاب ارلأزتو فعاشنا ةحيبسالاو

 به عع سبأ نيرماخأ ملط ىلا (فاوايابساىف ىني. الحا ننرح ةلاحلا كلت ئ

 أهم ىطح مظعن آب ىصتمد ا يو نلا لات انيز لهدو يبسيب يذلا ي يااسا

 بسح ىلع اهي. نكس نا ىادوس ىثس ا ةيلينشللا و هتك جوا ىلا لهي دبا و
 يااينامللطت ِس ىكسلاو يدا ةاشا عنب ان نرش ناهي قلعت



 حلطتلا ف ُظ ونولاىلاهوعدت وأ, سفنل هرج يا دوش يياشلا

 قداس اما اهلج توب ةباصاللاهريمتسا و

 هيدا ناي طم
 0 د ا ع

 مي اًمداؤمدواهلر كس ابك اذن اسمئاوههو اييابس اردن انام انتر اكال ىاسلا
 نع ارم اناول [هيم شا دعاقداوهولت اغنالو ةراظنلا مم نوكنِف

 مانوك اهرشن اياك لع هاو اد طوب نك !نعد ىرجت اهناوعدو

 لب نحل هيبرمل ثيح كلل بلط ىف ىدلتح الا اه.دارملاوادع قلهتلا بس
 فارسا ايبا: جاين نوح وحامموب غرب هر ىلأ نع نقنلا د مح
 بد امد بيافلاو درسال ناتنص نورلتنو دونر هد ريما حجب ارسا بوقت

 نوركّتو عراشإ ين ساول سهلا جاو رمعلا امنا ضحب د وراشد يا ىو ندي
 لك و هرل نيف تدركتي الب امل نوضرت وهز نسلم اللا نيل انيطعم

 | ملعاملاو قافنلا نم ىرب دف داع كداب هريبزتت هسكما ناب هب امسلب رككملا
 ظ :بدنملا نم اسر دت مكه اراب لت نيددملل هماسويطإف هبلّبركت ١ نمو
 ا كل ى بلع جم انو كملإب صر نم عيا جرس نم نكت ارههاظ_بكنلا هلي ىلع

 ١ يال يضفي نا ودعوا« تاعام اح فق ايزل ابوس ارتي هش يا اعيش
 ا | هلال هاربا فن كاينطلا مسا تتعريصحمم جرد اىناييسلا يول |
 ؤ نا اها هوك هتشاام حمص مست احم د

 ا لاومالكلاّحايسو لاحلا هالدد ند ارج ىنحوو ائيعمب ىاولا هلو
 ا دَدُم هنأسلالوه بيب ااهدا عطشسي مث و هلي ه سكس اناني و هيرلا

 د دع عاموح نيس باج فقخ عاق هتقالط بسحبركب نمو هتئيلف و يداو رد ال نمركري

 | جوزحلا ةمرح هيفو يت اهئ اوين نه عملك و ملعب ضر نيد ةيصمللا

 1 كيندحلا ماك ى بدلا نعاو قايم ايهاب نزيد رجلانم يس زاك دمرزع نائل لا
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 رأتفك موت انس نع عطسانا نم املا لات ىهدا وصامل دام ريهلن اقن الك اونا
 ١ مافثنالاو لط اهلا ىلع هن احاللاو الهيتسال اواني الاو ةيصقت اراد او قويمتا)
 ا ,نوعكزاك هل عدو مئه كيءىتك < اًمتسالاو لايتحالاو ندا ةىاثاو ىسشفنلا

 ْ هم قا اجر عم بنل له ارتصالاو ن اذكييكملا كت نس نئمالا وهل اطتستس الإ
 ا «,ناتّيد او ىبملاو هب انكذا عدوّصُملا ارانّيظ اه يحي اهركاطط تيس ةرئلدلا

 | هل ةنلاوب قليلا قتدإد ري بتل او عسل د مل اطبلاو متشاو لئلا او
 «ئلكتشلاو روناف نسشنلا لوم َبَسلاَد رب مهم اور ؛ننل ايش الل

 ىعيالاع 00 يرعدلاب اكتم ا و ميشال نسرشتشارو

 تيسيتنل اوطبرئسساو ىسيبقمللو تاكلال اب لد تفاَو ه«يكئمتسماو بي ئكشلا و

 | صمحرلا لو هنو ارد نيك احلا يوب -قلئكلاو مون نهلانيقف ١و جالا
 ليو مضلل رج مصلا١ و بجيتيداو «ريغدا كد ١س له !ئرش او تالي د4تل إب

 مس و سسوس
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 ناعإلاو ! ١نبب يراثل او مالسالان اويعونيدل اداهع يه ّىل !ةالصل ان رمّصيأوم اد اه
 مد لكل اتحانب ةراكلد دك اومدام كى ةريعو هكدا ىالتحاو فلا عبد ن ارح
 ىطصلا جوز تس مانع ةئسللا ئ د يز اغملا ىئ م يرسم د و كمي ام ىلع ةرباصد او
 - 6٠ ه يراذهل ! هجرك مو قمنا ىئ اشي !يدمرردا هبجرح
 ير هد ةركس:ىبَمايثساو ماظعو ديا ىثس ّن انفد و د أنمد دعب نروكسس
 هوئسأر نو محافل هب حرحتلا داربال اه مي كى ند وه ولج دوس تالصخو
 ها ميع نا قرثمي نا ديرب وا تلسلا نم ميد عب نمو ةياصلا دعاجلا 3 راذ
 طركسلا حس ميد نهد و ىبيطلا اق درع وا فراَدا نب ناك اوس يا نام نم ناك
 ناطسلشاناومع ايا وم هيدأ تب نأ فيسلاب هوب صاىكمب اورئه ىلتف اذ
 نئاح ميتراث نو ةرح نود وللا اما لومي هارينالاة دحاو معبرشتو ةدحاو م فرعس ىلع نيشموملأ ميج امت هدا ناك نهترب معاي ةرافذ» ©
 دارلا عامنا ونلبربالا اج ثيح ةماشروبا لاق ناطيشلا مزلد نجرلارثا
 نألاموهد حلا يا اروشك ف ل انف اوالبلق هب كَسقلاَت او مع اباو ّىحلا م درل ب
 ل او مه مصب لط ايلا لها ةرشكت رظن الو بجتلا نب يف والأ هب أىصلا هيلع
 اكرحو تركن او لَه نب يلع اوراق امي لدعم ةعاجلا ك دسمد د !قدبيبلا
 بم ىهايدلاو مك الاف قنعيبلاو ىيحا ١ مل رو بسحح ن ئيامرح ةكاجلأ تن ىت اذ
 يدنكلا لم و يدكسالا ىبرشيوا ليحاربط و ا لييجرشم نمد نع
 ه ند ا 14 ' ٠ ىذربع ليت د
 كلا عند مملطشس ةد وىمملا ثين اتا ئداريف نال ف سس ال ازيأ خب وكشم

 نع وأر "تمل ااديتتو نع. ةالصن | ن ورهوي لعاف عمرلاب بش !ئيعلاو
 ةيمأ نئد ند 3201 هّمو دس ةوبسلا م الع !نب ادد و اكلا ثي ىحلا ه بب درو
 م عىجتللا عوطسملاو ةحاطلا نب لعب اعولقت َالصاوطعج (ذ
 نب لاّمو َنِاكلان لعنح او ىفلا عيفد نمار نح كي نب ريم رس !ىع تأ لات
 نععد "بالو نم نامع بد لكلحرحاو عفو ام يف ١ لكوب ناشماهنا هبشيد ريع

 (مهيج و ىلع اهمتيالوا الاصل ارثحوبر نال ثيح ةببنع نب نيل ولاكن وكل ارا
 منتنلاءوم و هيشبح هعم ىلصب رود ارس هدحو ىنلصي عر ولا نمعد ناكد
 ميشا عك ونت وهعووولبت يئسلإب رابحالانم ةوئدلا مالحا نب مع هنو
 ه٠ ف7 + مع ساىحر تراصلا نب نع هعّقعو حاولا سر كلذ نم
 :ةالمحل | ن ورحب ىيايدلا لولا َنباوز قا مقسم هاي دعب نوكتس
 م ة.الصنا يرعم م ضخ اواف هتوف اهولص كت ذ اوثمش اذائامق اوم نع
 ملباركميش و عيمحل اوه وأن يوني مهن ىف عاصلااف ١ نه هممت نب لاق اولسحد
 ١ مج لاق ىءجالا كيلوا تلح ةالصلاب وريال قس اذا | نلثح ةالبعلا ةعت
 وه وره نب دا انيافاو نع اهيج ارحاال بويسلا اتق و نعاه رح ات د ارا باهملا
 نعايورتحوب اوك اهبيريكعو ديل واهريماو جاهل نا صرشنم عقاولل كل ان
 2 2222 يرير7يبيببيببببااتاااتاتاتتااتاتتبماماللاتتلللا دم لات 1ىدملو ميول فصل اندر ضاققا نيبو نع نب نح بطاادمدو
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 اهيريعواشلاو نوم نب همعصط ايفل لاربع نب رهلأس مج ىهيملا كاي
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 اكفنا لزق الام را الطن هان جاراولا ن وكم

 بعالف يا هيب ملح كتب واوسملف ك ىركت اهب نولوي و هلوسرر ءدسو هيدا
 نا 5-4 ١

 .ىقد دشلأ لاق
 0 مول غضافا وج ولوج هاند ياكم ناطلسل نمت ال 00#

 يشع الامذ يئيرلا كاتو مسك ننصملازمر تسماضلا نب ةد اسع نع تع

 31 ٠ تاق هلاجر ةيتدو هذرعاردل نمعرل) نبع نبا

 لو نوم انين ميل وع ميرلع دنتيالع داون تسع يمنع قا هلي اينوتؤيم

 هيف هسئن نمر يقْتو عظعارمالا نامنالا | ىكعم انك ابرق نوصمد ىذ

 ١ يلقلا فصماا( اروحنمعب لاق ةدرلا روح اًيئ اك تتبلوشي هرالب

 قلخو ع ىحلصراصتةمأت < ضمتص كان م ؛ءاو قسيفل اوت 2-6 نكاد
 بب اذكر اراد .الرؤم اهريع هرم انلا و ةدرتحلا نب كل نب فوصوملا ن 51

 دبازتب و يمي ايم حاو ىب ههيج و ءاىهص ىلعاو بسيىلح هده فحول ىرذ

 خي انيس م ادد د وصرباغ يربو ةسارثد ل نم دنع ايل جاره الري صي قه
 اعداح ار اكم هلام يرن نا لمه انط اب امال اب اوملُك ىذاتان اويحلار وص

 بلك يس يردجو لاعرالا اب اهره يزن ناو دزف جس هميجو لالا
 | وى نب ب ماعس نعيمي ولو ع بط طابت توج

 مييدخلا ن
 لاب ههاءايح يه الون يوهم انمومايذ لصرلا عادم خف توتجص

 طلعي اب نثنالا عّماوم بريف هبر نم ةيلسو هرمانم د ةرياصب لع هاءال

 ل دب ماحلإب هيدا هاشنخ نيالأ يد بن و يمي دلا هلا ماكحالا نم جيتني اي أ
 ىمثيمللا لاق من اما ىف د. نع يلعي ىبا1 لو بط هايحأ

 + ىستشتغا
 انها جن وطي بح ا كباهغ دف د نئئس ىا مان اك 5-3 انف نوكشتش

 الو شال ةنشذ دال اوا قحلا عاقس نع نوممب داجرطك همس ن هريالخ
 ف فرش نس عتطرتالو عطتنال ساو ادتسلا يب ىيلد طاش هلو

 الملا, تسال ف نع الدخاف ًانتممال ةمرح اهلا ظلم ملط ند ياهل
 !ه.فمسلا عوتمول ينط جو تن اطر يابن را بان هنو ا طاواو اكسو
 | تندتطا هب يمحو ديرمدلا حاشا ةينيسا نقوا ظل اور ى هب اةيراجلأو

 ةلاحلأ كلت ئ هب ب لعب ن (سددلا و تضم": نحال هن رص ب ص ١ى) فيسلا

 بسم ورحلات منك واعر ابنحا هدا لّمك) دعد رشم ةلدسمل فدا نيحاؤلا

 راحا وزال هن ايس نم ن امام فيكون وكسس هد لهحود لان وعضلااب

 ه8 بئق ناك ى سيل و ميىهدل نمر ةدمد ره ىف! نع نتنلا د ببع نع
 م ١
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 0 العود اسما نوجا وسم علا هليوم
 6 ٠ نورتحأ وهج

 | 0 بل لجو عكا يق وحلتتلا ردو نان و كامحا ثوكسسم
 ولت نإ توطتسا ناذ فالعئحالاو مقرتلاو كانل !ىسشن دارللاد نالتخا
 اباد ١و كاتتل ا نع ىدب ثكيقحب لمئاح لل اةلاالكوتخلا
 تئلسنالا يمل نوجنالفر اثككا اما يكسمل ا نيب نوكت ف ق )نه نا
 : ثأراش ىف أ نتن بب نب قاع نع يعم ع يداها

 مدي وامس ملمتسا مر ئمداوا يم اضتد اوايمككسلاو ١ يئيللا يهد ارب 'نب

 ال دوا دوا اورسال داايدتاسكلك

 ا رو ع ا ردك فاز نيد هااميا ءافرو بس عا
 ٠ تان هلاجر َهَيَسِب و تيعض هب ن عرب ىلع

 فويسيح واهو ميربذلين ميز دج مكان_ نواه ميلع نوككس
 بفن هن ماجي نكت | ىم دصتو ممول ااوءسنع ىح ملل نوضرنال كيلا

 تيميولاسو مرش كت 3 ىلع لت نف )و ل واخ اذان ب ,اوضر امّوخحلا مه ىطع ان
 !ىالانم نوفل يس ام ائتح ىلع ميسننا اومطويل لت كب يدم وملا بطاح
 هام مرتص رب الذ نو دعتسم مواه ىتد |واّىح (يلهربصداو هيادشنلاو

 يليها قياقسالا!:نئالتس ىف نع تنط ةاكشج 5 بشش !مببنصت نيىهربام
 كالا ءتلع ربظن الع جورخ لا ىتيسنم هي بحد غب اصلا بمد كل كا

 0 اا طولا راها هوو نجلا ىئنا هكر اتئ

 ب ٠ تيحصوميو هينا مع نب اعود َك امطلد

 ده متاع اكس نم جرت كارم وجلاو هدو ان دعس مجد ىاعس ثوكتس

 ]1 رتظالاط اهتزكرم انيؤغا ست اهيل اء اربكس او صصياخي هن ام ب ىوبسد
 لتتناو جرم يلا كن ذ يدوملا كانلا نم هيلع يحازتلا وام رونعح ىاعو-ردب ا
 | نتن لبحر نع هننا قلخر كس أ يو توكيسو م6 ىمع ل ىن هيأ درر

 ةعطتتب سو يلع هس الص يلا يا فاقع نب نع بيطنحلا هادر مل يب

 هنا اابس ا ولان نفخ ساق اكن ثوقجم قع اك اجبت نص كلوا تناك نحت نم

 فه هه هلاجر ا ع ماو فرك ني ١ نكي دم نم

 3 ١كاجر
 :درجامتو مك خي هل اهمال ومادة رجة
 عمج يزحف دوم لسدلاك اد مايذ و باح اتورمب رعت هينذ املا

 م ةياهلاىئو علطتدازحلاو تا د ةرىب اكوا لم اهد

 ساب ناييبعجو يي ري

 2010 ردا راوينؤلا عين افيو سيظشر اهب ى اميل اعاو فري ونجا زخوي
 0 2 ه ومد فنصلا' ازمرا!ىاحم كر بيب لنع اوشا كي نه ند

 ظ ماخ قلجتبلا نب قديسين تاعدا هفيبدج دا يطع ديننا ويب



 سماح كرك ن اضفو نادايز لكك نم نارك ةالمصلاىف ويمشلا|ث ىويش

 مب يماملا لام أابط احبا ند ضمد كرت وا اهّيع ارم دعب اهب ركن نكات ة روسو

 ىحاىعاوكال دلص كل ايكب ب رش هنأ ليحالا غ١ وتس لنآ ضعي لف انتا

 نام ان درمل او للخلا اربح .ىسسبم هدر لع جمدارلا دا اماو م دانزلاام!ئيللخ

 يو بياع ع يبايدلاو قاربطلا | ذكرو قعد ىع ع ناطيشبلا سيئلانب
 ىبعمذو ىهنا عىنرب ئيعد نب نأكو قبرا اهني نب ملح هبدرئت قيهبلا لاك

 5 . يكس ننيل كلَ معرر ابانإب ىمددلا

 'مْعِم مىيبجح ىال 0 كليب سيياس اجييمو مل ذا عب وميلان وبس

 يذكتتياهي| كاف فاداق و مل سلا دعب ريس اما داسلان ١ يروئلاو
 ءناندرب و رابعإلا ئباقيذ قد رخاالاؤم قو سصتنل ناك نا كام لا وملبف

 اوم نأ هيجمتمم حير النبل هنن سيلا بالطيلياع تنم داو ا ردللا ب

 مكاو السلا ىحب هركذ د ةبسس نذ يكن نان اجو تس ل

 ةكدسلد بش ادت الفرك اكسس ل دلل نبال ناي دخلا ناك اذ امد

 فدع. ن ١ك انتم انيستسح :لضفو هكي نحلا نيراوت حا رشق كوولاو
 ءيل لثندإل ام لعت امام نسم وكب !نتردل اين هكززت ناو مق تاعكرلا

 مالسمالال وا ناك مير ىنسلا نا ىلا اوامد د ميعم اثنلا شب ايم اء ناسا لاق
 ببن م يلد نادال عسسو ىلع هددا لص هينا كوسر لمح لك يرهد زل ١ك اتإ

 دوعسسم نب وردد ١ نعرف هطسبرئد نيرمالارثح ناك مالسل !ىلع د ىجيسل أ
 يمجرزالا كاف ف ئووص دات اهصصلا ئ ىه نلا كاذ العدا نب يدك هند و
 ا افمضلإ + ىمد نلا ه در وا قجاتلل) جك ننرعويجتع كمي ئنحلا جبطي بالاك تيخا

 ا هينا برعلرلالا تما ة يو دايخ الطي واة قاعه انين

 | دجال يزعم ب بجي اةمركلاهرطالاو ب تام تشم احب

 ناب يمتع د واب تال وصح

 | مي ورثع وب نحلا !نمإ صيابكلا نم هيوعر يجي ذو طاوقلع ةلييالو
 ! م انز اسنبلا ب ىاويسل ايف ارجبطلا يأ ور ظْملو عنخسال أند ملثاو او نع همعذ

 أنت اجر ي [وئيسد داق أك ان كييكو ىلعي - لوي م جيلا اا نصحاعلا ويقاياعتب

 ْ 0 يزد لاق لب جراج ةزيهد رو ري ابكلا يبه ذل «درد انك ٠
 وسد

 | نيهان مدرج لاف تب ا بهيك يمكن يادرملاب مي
 مف و: دبع ند نعرش نيت وجبوسمب مهم هدر
 ١ لي غابوا وارجو” وع توصفح مماحوب ١ لاو يبمذ نل لاقت الملا نسيب د
 || 6 17 هى داناكميل ورمل إن ىنيف سابع

 !اومهرزالذ طبرنتناوطا اردالا اوبسجو بومالا ىفاودصتق ١ اود دسا

 0 ل يح ممم 3 ٍ ا 2 - مدرس هروح مح حط يح ل ا ل

 0-0 0 تي ا د سي ل حي

 ه2 2 د را يم ا و م دج تل ل ل روح ناس وح عج ىو 2 -- 2

 لي ضخ سر يسع

 . تيرا

 د

 ب 0 دع هن

0 
0 

 -2--47 7 3 حد. رح

 -- 00 ا د



 قي اذا عا ينمر متو ايايل أرد اى اوكمنت الو مشاعم لتني و عسوتف ماسنتف
 ةرعافد اصتقالا عم تاك اطنا ىلع مبظ وحاب ىلامت هبا ا اويرئكا اوبرا واسنار
 1 يم والا هنه ّى ةداسعلا هبئس ليللا نادر ور اهما قرط

 هنه هذ اتحا عطقو راسا وكول تيلاب لوو ولا ىسو دمجتتم ىلا هجين
 ْ دئنن باوصب سيلو جوعد فنصئارمر ضاسلا ب و سع نب نع بطنتاقوالا
 ٠ : « ,هعص ىلع مجيرصدو لي وطلملالس هش ىئيسلا لاق
 لجهرد اد سن. بيب وصتلائ اننا ا نيخ اواو منت اةيل] ود يسب

 اسراء ايكاصاو اير وفن ى جلاب) نا هتيمر فدسو دادس تا راص انا
 اوبكياو جضتئن الو انين وعامل يل اد ىمال/ دصتمل!ةيبزاتملاو اودننال يإ

 هتجرو ,ساىللصتم لب ملغ ملججلا نؤنم وللا انيإ مكرحا لح بب ندل ش.ااومع او
 ترو هند) ل ضنمب باؤللاد لوملاو بارما نم ةاذهلان يب هداب ا نعاقلا لاك
 مددحب نبل تياط لب اضتئالاو باجيالا هك ببس ىلع امين ريوس ريع ليش او
 هددا تنجرانا ىلاكد لة امك ححرلا ميلا برتقد و يلع لضتنئبزب ال لساعلا١
 د ابعلا نيون قب هابحنو ليلا ئمحب دارملا سلو ئئسحملا ند هس شن

 ابرج ار ارتع اريمدل اع! ىلع !ولكتي اليل هتسيحرب وه! لنعمد مد اما لمعلا نا ىلع
 كوصح ةييالاو لوح ىل 1م ثيىحلا نالت لهن مدكا ملا اولح د١ هصراعب الو
 ا ىلةمسم المل لب قبس تسيل مثكأم ئ اها امركلا كاك وابيذ ل نانملا

 ةاشنلا «ترطعاوش دلب انته ىلع اب ارغل يأ مكأعال ةسبم الس امد نيفيا
 لاهالا ببسي ةىلاعلا هعضرلا ةص اش هكلتب ىاةصاخ مدح دارملاو مقدر دب

 مدحلا كوه د نإب ىرووؤيلا باوجو لاى لولا ازال ةجرل اب لوح لا لص ا اهاو
 ا كي هحلا ص ىالُح يلوالا دم نّمملا ناب دريك ةمجرلاب لهئاو ليلا ببس

 ةلجلا ئعالاتتن ا طنا الوم رص الا ضتقخ! ب لمح |الو ايلا تنشب
 نع اداعبتسا هليع هرخب نم تل١الو هرد ستتن ة ةييسالانلجلا ار يااهخلا
 هريغ ؤ فيس أ نع نم خيا فيمن يا ىف نرتب تال !هلدا يزيل ل هايم

 ب يصانملا هر ذ هين ظنفح اع المد !ةلماح ا ىنة طب هنمحر لعك'و

 «ةييال نا يلا سنون لسا ع وذ افي يملك[ تن: نو خذ لن مل عجم لاح
 بلط ئملع ىلع لك نا لح احد ىئبتنال هنا يو ىو ايلا لا ملك ضب هلباك

 ةياخمد عيصملل كرت اكاو منلا قدمو لع اماهمال تاجر لال ينو كانهلا
 رباجرىع ينمنلا محلا مّرحا هيب تمر و كلاس د دي ىف ان قيذأ دل
 لايعتإب ىف كوول ف عخ سو يلع بد | يلج هيد ١لوسير انيلع حرتج داق
 لج ىد ار ىلع ةرس هن |يسنج هسا يع ) ممعل ند ن) >> مجاب ان ل انناندا

 ةركش و جنع اهب صْيس وسصال ار كي دب نع أئيغ هل جرحا وهب 00
 ىئمولا) نب هباص او كزن ىسم | ان اذ اه, ىرقتسد هن امر حليم لف جرك نامر
 ىكندلالو نمرالل لمح لن او ا يحاس هضمي ناهبر كاس تالصل م اةرؤن
 فاطر اعد 6 ند 2 لعطتا تيحاس هكحبت. ئح اليس 0ع هردعب

 امجريخو



 ظ

 هولذحد !لوّمْس هسش) ىاعي ند, فونو ةسايتلا موي دبي مل اوانجركو

 نستمع صتق ةفيينيرماب ديلي هل اةووجت ينتمي ناك ومال وبشت ٠ دن ماا بشي

 ين ىريع اونضاف نااار عب ناو ىلعب ل لاقت ىمعرب :منجح)

 ةثسست هذ امس ةداعب ياطير ئارتخبا زينو ديت ار اوتتفام اال

 كنا توام قست رانا ىلا هبرمونإد هيلع الصفر شعل ةريد ىصند

 ثنا طوخ انكم ادت ز خو ككطحي قع الوش طار عن كورن هاو هاش اق

 هلال تيد ىكمحرب ل وقيم يدعرب وا فاق نم ةك خانك لوقت بدأ

 نس ىاعد سنا ناو فس رجلا !اثدح هلا ل يسر ركذ يئنلا١نومم ىلع ديل

 ديالا نم كالا اهجرح انارة ةمادلا موب. هل ضترائاو دصل واع

 > ١ ىلازغلا لاذ ةردسناُد هكتحربإل اه ما ور امام يدم مالا

 سو اهتاواضاو ١ هدد )وع اطاخ اماثيد نإداتُمدانيد نيو عصاو نبا

 هءيرلل كنج التم ةواؤإ ١5 د ابعلا نم هولا مدباوح نس زب انآ ان ويساو

 تدم عباسإو بدسم ناداق خف راقتذالاو هل نلإب لملعف
 ثور ايزنال ةعاطل ا قحرتمت الو لل لل اد وجو ياخ اجرلا ناصاقد لهل ا ىلع
 احيان كا كت ةفصإلاو هند) قضت قلك هنا نن كنزي جضلدعت عروة

 عب 55 ايزو ناياشتا وتوفي

 #0 سس سس ب بسططسدللدءسءل

  1 10 2 2١ذآ ]]]ذ]|]1]|]|1]|1 0

 ككدلا ىرعنب ديغا مشو منع هيدا ئمر.ةري.ىهن ىنأ نع.لج ةبيمحلاوناوذلا)
 وهو تازيما ئم اق كي ىحلا ١ نه ىدل اوكذ كراون بطن ناق ينمعالا

 يحتل ١ نع هيب1نع هع بومعن ند دهث هاور ١ دحر كشم كب ىح

 ْ هلعاو ىن وع ا نعد د لاق منع هدا ىعر ةريرره ىذا نع يربعلا نع
 ا مت هنا سخاطوابزا الاقارب مم ككاو

 ندرت لبستني تنس نة يتلا نيض طاع كحل

 | ريئاتن هعرداحا ىلاع لاك داثهد نابيعح ننرريع ”نملاس ني ىبل ولا كب

 به البحلا نب نبع نب نع طومج ع ضددسم يهوي ف

 ل 6 : 3 نسابع ىب ىعرائل 1 نب نأ

 ) يود يوائينلا لات هتيبمد ئسح يا نصوت/ أسر بشد نن ىئكملا جار بش

 نأ سكين نب مسانند اوب | نبي دوم ١ك ىغت يسلا ىلع نن قسخع رمل لبان
 ْ لمي ىح نام يفي رو سبل لبن نسا نع .ميااعأاو

 أ ة ه مب نبا

 ملئالكا نير ب يشل نا سر دقق يلا دف اه لمعت هدحلاف تن

 ) هحو ىف تليف“ الروخ رن ننوه 7 ىاز ةنعإ ١ يدم قاوقن 15 اخ
 | نيرعربع و لدالا ابسغ إب نوليادا ليتك كهطلاومد وبعوطتسا نه انيحوز

 اضئلا صنم دحب الا ننمب ثومّيكال نهج ) اونا نان حومولا قديح ىماملاب

 داما ااديكييو الأ اح دردا عاقجالا ةدارا لج وهنا ةنجلا لها داوم دو
 رضي اشبملا نامح جدلا داي رارلا اكلت ىاؤنا نعاضتب ناعش لل ليشمل |
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 كمال اراد ئنموملا ىيلع | اع باجلا عئاد و ممل تمكنك يل واع ره اش |
 110 نايحدايومحبسإم قزف ثانحلا ف نايالا لمد المسا دعاامنأو

 اول ام هلاحّ مش اثرو هن وم نب نورد اون ال اهذ هواك يرؤمل ا باهعان ١ ىلازغلا

 الر يتاذ دات اذل ةيرك اكوا كم ارنمؤ سيلا هديل ظمح نم ته و ةاتسنا |ب

 هجرلا ةجو رود هيوظيف هلب امل ان انيجإ هل نعد دود مهل ىلَّمِب منا لهدا ند

 ةبر اجر ود وهب اءانؤظن يبل اوهمرا نو دانيت نردجأس ن ورخد هنن ويس

 5 , 2لوي اكند ارثد اهرجو ن هجو نك تسببت

 1 ٠ راتفاو ساب نم ليك !5أم ٠ ,كلسم سو درتلا تناك ننرص اه 7

 - 7 ناطاني ومس _ىج انشا ىلا * الصحو اني اخ (بينكى سمع هازن .

 ابي: نب نع عابطلا تسون, نب ىسيغ هيجزت ى طخ ىئكل ١ باتك ريتك احلا
 1111 اجا مبوب دوب اساور 1
 ٠ لطاب ثب فجلالنأ

 95 اور ىف «واتشد هلاهلوصح ياايطدالانم كد مدا نذل ة داس

 ههسك ايا محانشل انج وزلام داني 1:5 حاحسن نم لكل نك لل م ىا نبال |
 مالو ر وشتم اربع يزل يا حاضلتعبكرالو منعت ئلأ كتشف ةنيئالا

 ككوو نآمتم خلل سنبل ام عس اولا نتيسنأ و فك قكو نورهلاالو دورشللا
 ماعدرجااو وسلا نلسلا ثنا 11 ءوسنووسإ ارح ةططخبلب همكم

 ةللاو قيئملا هلى دي او'رؤ ايندلا 5 دامنم ند كنّيكو وشل ِتاّرملا دل ظ
 ةفىلقتسلا اونبدلاةداعسال ايندلا5 داعس ند هنودو ىسنلا !بكرسل ١ اع ةيسعلا

 عيكذ وجات م ىد ام ديم او ئيرادلا 2من اطبخ بتيقدو -ىكطم | 0

 م هشيع باط ةروكئ لاك لبا عالصمللا قزر ند ناكذ 5 د نعم ايغا | ٌْ

 .ييرلااتمو ناذنال) فغا وم نم برمالا ه نه نال نع, همئمر مب وهياتبباثعتو | ا

 بانه 8: اعشل اب دارم او ابطيالا هنيه. مَن نيالواين ىلا ئاسيمش نك وو ْ

 دوس ئكسسيج تع ىلتبا نمو كَسُم رثحلا نب ايكحرتالف طانو ىلع بقثلا |

 اجرا او بقا ١ نب يطير ع تنال و نع نيا وؤلانتال بح وس انما و

 ةياغ اص اعشلا ةياغ طورو عون ةارئا كناكدت و البلاب اود ارم

 تاي خللا قش ١ نوعردو ابؤئمو لمد يدب وا ةارهاو ةداعسلا

 ةّملطللاةءاعسلاال اين رلا) ةداعس ىد ىلا 5 ىرتل !ةداعسلا دارا نأ

 مامن ىلصملازمر صااق و ىأ 01 0 ديل لانش ككافص اهلا
 الرحاكالاو ىسل ايطذا نمريىىشال دجال هن 1 فلصملا عمامصرج اظ مىيتل

 أ رويزملا ظمالاب 5ك تن ةنتلشملاو هك هلوز لب كك نل ى دبل و هيلع صتقاو هيلا
 ظ دعاه يلعوا ولا و ميم كات و روك ا رعس نع

 | «رمرلا ف فيصملا
 أ بججللمل وعني ةارلااهلهتمال فاامككلا و هل اج مجسنم اه نع مم اراارحس

 ' ىبجال اكسيل نمادلا جوسي ان !ةئرعتم اهلا هئعو ئين الع وا ايصخح اهم

 تي هسك دك هشام حيقحم اه نظق كل لب

 1 ا ا ا ا ا

 ور



 ةتش ناك نامعن اهدبع عم عدزملا اهوزثبال تاثث ةوشواءرعدا جدر

 5 اطخحلا نب نع نب نع ننبط ه دسم يف نازعل ا بجرو اضينا عمك معد صنو

 ةيقو كاح وب مص نضرلا دبع نب خيب نيكو نائإلا نم احا ىشيعلا لا
 كاقو تحامالا و ناس دزكذ نمد مود ن اسمللا فو ىذا تاقثد هلاجر

 . ه كثب دجلاركمم يدالا

 ةيغاطلا ورث وقام اجابت حالها ىأ:مض اعلا بكر كس
 تناذان ةرخالاو (نءدلا: اف ةافاعم هاك اؤاح كك ود ئدر نص ةافاعلاو

 ترن ترف تأ تال رشح ةرهالأ اي اّسطعاو امندلا ئئةاناعجلا تبطعا

 هاناعكأو احلا ةيفاعل ام هى الاو ىداخأ نع طمال متم ل اوتسنل /!نوح اولام

 ١ هددا ليسنام عبدا ني لاقاهر اريمساب ملم اهنأ ماو د بلطو يهد كابتتسالا و

 ىدىاملان عمد لاترو ةردرهد ىبا نع ىع ١ ىرسم قاك ملء املأ نم هيلا بح !(بليب

 ةيكاوملا> شافو هو الب تشان او يلكبملاناذ تاساكاوسورل 51
 رجس نتا وودويل كان حج ون ةنعا ويا زوضيوب مجند كا ييح

 تاي ةيحط ه كلام نب ىشأ ئعغ د ن ند دحُ ادياعدك زي كيح ىدا
 مكعو هوائو هن لكومدو ىثسل اولمع نب اطلاو للمامل ١ ب ١ يملا هنا لس

 كتانقرحارإأ ارداجتما نككرد رج نس مجالا ركنا نانو كون يع قح

 يغتنا هل ان ١ عيرجتي تينا :يحالاو نداايو زفاعنأو بب نا اي 5 ناح اوملأ

 لمبأم ىتن سيل نا ىلكتا حماوج نم انهد يميلحلا لاق مين ثالاو بنص املأ نىوركما

 نخيمالا عمال ]ميحاض هباتسسب اينىلارم انف ىث سيلو ْئىيلابالا لجفنيةرثحالل

 ةسيلكى هلق ا نلارما مهلك هلل ةرهالارمأ عم بلثلا غارفو <ىيملاو

 ” لان ريد نم ى
0 4 

 )0 . 7 ينبطراوخ هنم نجف اك لاوس تيطعا ئد )ول 4

 5 .:هشانلا د إم انحلت ٠ ةمعد ئاماب ىت قف د 5

نملأ مامم غ لقانا ىراعاأ ميز وصلا لا3 ممسيبنت
 3 رداتبرعصم كاف 

 تع ةيسلط هوم بوئتم هل شيتا حاسد ماعلا كاسي هم وعرب مر لع قطب

 ريمخلا مواقي نا يب ريةقردأ ءياع د5١ لت نم هناذ ع رألا فالذع هزمت ى

 ١ هك ع ميك هلأ لامس هد قربيأكد مالا لج ارؤن بدايوس كت ذو ولالا

 | لات ندم هما قمنس اقع هن قرساواكط لجر هاتر هع نيا هينايولع نع

 ا لجر ءلاسسو اسمو يلع هددا لامع بذا ل وسير تيس مش
 هاهو اك او" متع

 تل لهنا اننمن اناس
 ملكتلا هب داري هرا ليك نييصلاو لإ ىكيخحالا ىرعريحلا نم ل دبل ١ لع

 طب وشك ان تيما لح ارا هضم عسسسصا ويم - ادارب ناو طّمذ
 اه 1 لوح دستور له مدى 'د ينل او كانيال ا اونا ا هوه كاقحإلا)

 هش عت مودا قو نا لع بدني كيا دانت هام تيبلا لوا |مالو
 مبسك شم ودك فول نا ىلع هت هتبش :ىغازلا فاو”ةويش ١ تينلا لك !دارهاو
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 كا
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 "اي

 و سحج يح جا

 نصت عفوا ا



 ميس ور ب مر ب سا رع ب يس ع سر يس سس ب مهووس سيو وح

 , و املا نا ىلع ةلالد هيد و ميسم نم هينساو ميم موخل الوم كات اك ممم
 بمب هيب له او ةريبط ضم ”ىرع عمو ,يلع هنل! لص قطصملا ناد هجن ) هريرط
 هل نبال) عميل ا فاضيالم منايشب ام لكومدو سجحرل اريهنع هبه داو زيرطت ْ

 م جيرغلنالا و ةراسطملاب ناياسل هم 5 دايثس هنديشرب يقمن او ةر اديطلا مح

 ناش اخ ةئاضالا درع لصتخ هيب ابرلا هي انملا تنا4!داو يبد الاظشمحلاو |
 مه نب هرك ك5 ةد امطلا نيعميهد لب ث وردبطملا مرت مهسنف ١ ئكتيبلا لمداب
 قر مل طلح مس يلع هدل !ىلص هيدا كوسيرا)<كر يزسملا ناك هيبسو فارع
 وراها تن لاَتَى اعار ذ نيجير ١5 يتسع لفل مطمن جارملا غلب قح هبائرحالا ماع

 فاسو يلع هيدايإح هدد! لوسر ةركن و اشم ناهلسسر اضن الاوانم ناياس
 هرخس فسنحب يه نل اظؤ الا منج ىوغ نيرو نبع نع ب انا ئ نك بط ْ

 مر ونيجلا منعنع يف ملا هنا نبع ني يشنك فاربطلا سعدت ىّممملا لان و ١
 | ف 3 | ل تاقئ هلاحر ةيَقد |

 ..ةحيوو امالسسا وهل ماوهدو يا مالسالا لا سر اذ قب اس يسرافنا ن ائاس
 5 «ممضحب شد او سرئلا ىب اس ن اهلسو مداد وقناسان ارح

 ٠" ٠ ٌبَسلاِلَعالاهَجا يتلا كرت الُم ويد نبال) ناتنإلا اماكرهد ٠
 | ٠ تمل انأ بيل نيكل ضع َنّصو « براذ ناس مالسألا مطر رَمح

 | السرب يسعبل !نسحلازعىسد وي نع هيلع نب تبي رح نم ثاقبطلائ
 تفائل هز ونيشم مالك هلق يلع نب و نكأاسع نب اضيا هلع هاورو

 داك قح كك اند  لبح نع ير توات كن ١مل ف لاق مكن هناك ىلع مس
 | ىحيا كي نناىلغ م ك١ ابح !سيلوب) كراش قاو ل دذاناوا! نه
 سمياودر و مدسسل ا لقنأ عام أ ءىلعو مول أ هب ن دوي ارك محص اوع ئح هكيالملا

 مزاكل افرك اسع نب بلع سس رول جحود لست نم يراك زلا ميلأ بود داما
 ١ تلاق داعم بهصو يلا نم رى مسيا عر مشمالا مدع نب نمجرلا دمع نع
 ١ لسا هني ىل لفقد ١ث ىب ان انعم مسيو يلع بد اىلبح يق أ كاع انسولح انك
 ا هنع هاورو اىلع سو هيلع هند !ىلص.سا لوسرل اقف هياوم اذان قام |
 | يشم ىلع سيل ركاس.ع نب ىلع فنمللار اصتق اذ نقي داو ميت وبااضيا ٠

 ْ برود مورلا ةئلب نآتسبلا هلصاو قت هدمح ى إس و درملا هيلا اولس
 د احا هج و انيذ ارظ !رابتع اب يا هرجلاط سس وهب انةيادر ىف اسخا ةرسيب ادب اذ |
 مب مقبط هروكلل شرمل اظيط !نوحمب هن الس ياس ودرنلا لها ناو
 ىلحلالع در ىزم امانود و نجرلا شروع ابيغقسو نايل تانغبط نم ايلمل أ ْ

 اا انيلك ث اىيرد ! متي منك ابرك دن انجلا مسج عسى و درغلانا هيعز
 (يامكساب س.انلا يونسيبال بتارم تانجلا نال عدو دردلأ لاوسيب رس ١اهاو

 هاون الو هله كللح نس هل عا نسف أه !ناح امن ن ١ دحال يس الخ
 بباةدرو عحص كلام مد امإ يأ نح 5ك بص نصحني ىلع 3 د هنا لصف ام ْ

 كثب نم عج كاربطلا نع هيف يقييلال امو تكن اهرنميح ناب يبق ننا
 3 1 5 + ككدزخم مبزلا |



 لاو الب. ةيشت ال د 1ىا4 لاو اال قوس ط1 د .؛اههاوخؤشا اولتسا| هحااولس

 ! نو دوجيف تلك لع في 00

 انباع يرش نياكإ ولسا عفن ملا نم يلق يلع الط اف كد يتامرق انا

 ا درتم همر تح: , ولو مالكد اني عسر ككتس نموركس
 | *دلتسي مىبالعو موس طْزيخا ثلا ف اكمدا الكويت اذهج نيةممت اكبامن ْ
 8 ش 5 . نؤنمس لو دك و نب و ملك لوعدالو هج ان |
 ْ ه ف ىتهاف ةانيش ا شيل . اق كازو قد سوف 1 أ

 باكل عيت ارعدا باحنلا كانا وتد و وطد راصنم كوبل! دصح يابا |
 عالم بلكات نأ تديواولاو نكمل اهيييضتست تدع نك عا هم او كضرا نيكل |

 هن قام مالك داتم ناهلس هيتئامش تلمئد كلجإل طبل اردبظ نايس ْ

 1 دىحي ميقاعلأ دره !ةف املا نلمح ئئملا رعب طمي مل, ادحأ نكات دخحوب ال ظ

| 

 ا
١ 

 .انرلاييزماع نيب حجن غن يضاتنا هركذ ايهويشلايوئمداركك نع يغتسان
 ظ , ملع عش ىب ىد ئئيلان نوتيلا وئمد ابالا يي رادلأ ىف ميال جحصنا حالص نال ني دكلاو
 وبرج نب لاق ش بنو يلق اين لا لم ارم منع عش فن 6-0 فداوورصالا مي ومع
 ! هسئد ىلع دبصلا هر نك هو لكن لك نب عيد امدأ بلطبرم بو ديار
 :ككخش 3 رئوي لاك حنو مهالسلا ني رادلأق 'يئاهلأو هاي دو هثيدو
 لمالالبيا نآل تارانكره نل !للحلاو تا ومع قه ىلا بي اصملانم يرد نَُد
 | هب نه ئئوع اد اذ نيررييطم هرململا اين لاى منع صحت رس ومع نابالا
 . يه يدا جاجوالا نم لس ةحابومعكل ةبجول ا بون نلأ نم اس تاحبتلا
 ا! يح نفزو ههنا بروج هر دوك رخل نوكأ ةمانكلأد نال تار انمك
 / ىمملا هلاسا١ هنا بجد هبر نس بسلاايح ة ىعس نإ فأ ياي ملا
 ظ ١ طفحو | يصمد لب ليا ءرن اند نب ريطلللالا نوكنأل ئمرل ذأ منح ضرلا ال
 | لهاجد د كذ ىلع معلا لاوسالا هب قلي الف صاخللاب : د نم اهاو

 ْ ١ معيب عن ميد اضن قيد صل رمل ىإ نخ تاوعرلا ئ كاسه مح ىولسلا
 / لاق هركذ مد يك يد ئبثملا كاع لوا ماع ساىلص سال وسر انه ماق لات
 | كااثو لييملع نب هيت نب هيدا بمع فوك هي اور نم كةمرتل) هاو يرانا

 هو: هنأ عجم ديما دينو يتب عا تناحل يد نيكول يلي
 هه . هن سك ةنصملاز مر

 ءلاننعأةدابن ني ىارلصف نم انملأ لش الين اباه دال هوعد ايا هللا أنامس
 د ارهاو يطمملا مزلتال يطع ليو 5 دابزلا لضملا ىبيطلا كاي مباع

 الوةقيب النك دخ هاشم هلل علا 2 (ةويسأ نبسىسيل هين اطعا ن ١
 اصور حربا ١ بح همن ان اذ هلومي كلذ للعميد لاوسلا نب ىن معتم
 0 لدن اهدنا يدب هنا اكل

 0-3 ايالا اطيشس الاع دلا نم عمتك هه ند نا معو جيلبلا ثيب ىحلا )نمد ةكرس

 رك ظ البكأو ءاملسسالا نب ةمالسلا يش امن اىيعب و يب ند اوح وعشنا ندم نال اع

 1 يت سبب خر 1: نايك اة هيج يب حسا

 ل ا يي يي

1 
11 

 سبح 2

7 76 

 6-0-2 “7 يع ١ ميسو واح ا حب
 2 ل ا ا ل
 جم

2 

 7 يدي اح ا 0: << حل

 جوحو ل. كسإللا مز هاجسيتج تنبه هت بوح
2 2 :3 

 ه0 ا مسا الا

 يم ل و

 ادهس رك يبي



 يعارلاراطتن ا اعرد !لصْما يآ جرش ار ادعتسا شارو ءالاواقع تاو | (١
 احن سا اهبجج ىلا مت دامعو نت وهعوضنخ نب ردك ةباجالاب مد ١

 زمردومسم نباىع تاوولا ئ تك ورصاىلا بحتمدد ! نا هلَوَو نب دارلاوفد ؤ
 2-2 يدنمرزتلال اة ندا و نع ال هورس كاع كيوب ح كمل نيل

 هرما ىراضفو يكن !هراعو يحد نب هنحنص ارم ظم الا داق د ظخاخاب

 ٠ ٠ يسحب نبأ

 - عفشيال اهم هاو ةومتسو الوم يع شن يلامش نايل اولسم

 مال نل او نيدلائ5 ضملا مولسلا نمنع ور بل اك انه بجر نب ظحاحلا
 دوادوب !ناور قسرمى بسلا لسب مقشي ال يذل اوامر سشت درو كت و

 كيمحلاو ىارب نا هس برشا نكت يخت ناك اناد !ندد لوم او ىّدا هك سساأرم

 لبدل ءاسنم لب بحامصلا عشان نع هناذ معسل يذلا ا
 لاح اعوهدو ةرصالإب قلعتي اموهد حم ءانلا نعدا ىلازرشلا لام ءيلعّتحم هناك
 00 ينزل باور ءاورظلال ةسوسديلعتتالض اد هلاومع او بلتلا |

 بإب 4( (هبوعولعا سد قنص زع مد/ لزم هللا مالو نع جراخ كن ذو
 وه هّسملاو ,ملف ئع .تومسش كفل تيك يح ليو عاين طنل_دلاو فيسلا باذن لنه

 دك د قلاخلا ةسس ايس قي ط لاه ىكسر وهن اطلسلا ناتنكلا لع 1 ل
 مراهللاو نامدلا ناتتسملا ان نيف هب ليعيل 0 1100000 00 00
 قوط وع وث ندعي ودي ىلاتت هبدا ىلااهبط امي بريل ةراجالاو اردو ادب / ئنتعراذلوو
 هيمن فيس ككناه نع ضرعم لاو ا هليل ديمو حلا 3 يل علا امك

 ايندلا مولع نم ناك ناو هسا ماع نكت (ين ىلا اهيعقش اوبَب اين هل ) نيط الس مداد هس هن /ريلع لائو
 لامعا ظن هام ةرهالا هدر و ابرمد و َةَيبل ادحا هنع ىغعسي ال هيك ب هسا ع مثقل | محم

 هاد

 م م 0 دير نب ةماسأ هيف اطلح أو موصل فسلم اير رباج نع بمد هراوجلأ 27 7 مت 0 ا ١

 : جو ريحأ هلملص لاّكو انعضدائ يمد دلاه دروادّمد مسنأ نبب أك اح 3 . مشل 11 ْ ر 1 ب

 يالعلال اة و يؤمب ىسيل ىاسملا لات فكد ئينيثلا تاكد اواخاص ناك و 0 7 كاع نمعقو 4 /
 . ا نهد وراتمتك ولا 6 0 1ر وام (5 /و

 ملا اويل مدع افيبضاوب دردلاو يرسل ما نعجلا مليش قالا شدا اولس اوديصوم كير 0
 نيزل أ اميأي ىلاقد هسا لاك ريع لان برتكي امة يسول ل صاويط اجنانذائ أأ كم ا 8 1 7

 ليسا هىلا اعتب ١ و يماعملا كزعيب هوت ! ي١مل بس وأ هبلااوقتبا و هيلاوودا حاضتو برو ةسوس انسب ْ

 , :ىيبلا لاَ هيئات ا ا نم تاعاطلا لعلب هازل شارو هس
 . د جسيم ىذ لكاللا ا ا يا 30 3 ١

 باشر ءةيس هان يلعال الئ ماجن ىفط ايدل يوم 0 الكم
 (ىم ده ألو ى/ارهلا دمر آما و اهرج رعب
 يسال

 0 )انا هيأ دو ني



 :صملا ليلجلا دبع لاق امتس لب انيك والو البخم ن وكي الو اني نكتسل أنا

 ديلا نول هد أ لكك نو لس سذ |نوقئانرت صفننح | املس ولان اميالا بعش

 بني ةتطسا اوبال ىس ىحا ىلا ليصيال لشي ووب كدا سري نولأ تلزخم

 ىوتمِب سبيل هداسسمل برع لاو ةربرم: ىإ نع بفك كري دح نس ءبقااثملاو

 ٠ 8 ٠ عزورم مهمل ملأزنزم ياش ردع
 تييكالل انت !ن فسم دبح اهلاسيال هان يل هزار ةليسولا هه اولس

 بجاجردلا برقاانئال لى سوا تيوس اعاةم اننلامون اعينشو )| نريهش هل

 نشوميلا مه رمذ١!ن1هملأ لسو نب ةلبعت بولا يلين ولا لصا وم يوما نأ

 ناؤاهلو ارون اهظعاو اهينرشساو ةنجلالنصد ا تناك !ذمإ ول سول ائعمو
 هتلزنن تناك ةكنح ءذح كروعد بشن أو مب او هنرل ب دوبع ةلخخا ظع يبا

 اركى رد و سعت فنصتل اى مر سابع نب نع حط ٌس هشيرفل لزاتملا ب وا
 يد ندميل اعزَن يقيملا لات ىف الح مو نم حنه ق نال نسحوهد لب ىلغ
 دهو ها نحو نرتب هات نارفاسال سويا

 ٠ تاقشلانع يور اذا
 انيوكن وحيد اللاب ند وييظم ه هويت الو 5 نؤلع عي إب واسم

 نالآلب ومد ا الا يكري عريف يمركألا مكان تلاط قئاملار

 طولخر ككذ سسلكع ىلإ اشد اهثث اذ كلك لئمس | ىل! هريزع ف هيشك ئطب
 يي ميدل باباف كاجر يهدسلا لام 5 6 لي نيب نعيم ا هايانج

 ٠”تدومدو ىطس طولا هل اخ
 اب ءتقسب يشم لع ىيبزخلا هل اهيكتكا نوط هبل اةريفتتس

 مغرد اذائ ترقد 18 موش بلاط لاح قي اللا ىالخ هرالاو ونمط هوثسشن

 اكرن و بولطللا ةباص اب الواعد معن ىجوانمأي ند ١ ىسم أف ع *أي شب اعراس

 هنرد اش ىلأ هكرمجا ركرشد هنن اهنالو اواضعالا لواوه ينل! مهيجو ىلاهلاصياب

 هأنمع سها ىلا هيك يلظعنرب اشمار يستسا قطصنا نارهاماو اضعالا)

 سابع نب نع اهالك قفد ةالصل اى د هيطبا ص ايبرمعظ يح ام اتاعئر اميعفد
 9 هحرح اياهسنش دواد ابان اف معن اركى بل و مومن هكيصكتوسر

 يكاد يخول هداك دج عساي هفوة راوراور اا

 لتي او هرئاو قسنلا ئئهم اسو ىّيد !نيحص وه واهيلثما يد طل ١!نمن و

 اذا نييدت كيش فنه هاج« يخنينا هاله باف اهون ةموغا بخ دن

 ا

 ميك -72--- 5
 تح دعو

2-8-7 

 تعج مي يب

 يمت

 ج08

 نامل ل مساج

 ا

 0 سر عمت
 11 داي دي يوم وع 2 2س بس اهم دعا ا

 هيسا باكي
 رهن اهنا هان هلاونس ئاوذ دزتتالو اهلظنف ىاّوسسلا يون

 اانا الا لا اهالوملا ةالسرو عطلات ا كود اطول تزل ًايلديسم

 دع اجكماع جيلان ج قو لع اهب نا لعلد ان اع تن اجاحلا لحوفد
 اضيإوهب كلا هاورو حشا ف | نع ع نارك_يع هب قيكما ئاع كلا عمس نس ىلع



 حيهم أىثح اعوشم هلاوسز وجيب يلا اين لاه ني فل ارم أ نم ىكن لك هدد ايلات
 ىف يذلا بّمكلا ني هك .ط للحب و ئيعبصالا نيب لح د يدل قسا]ر ديس حا
 تام 0 ١ع لح يب يزل اريسملا مايررلاو مامنلا ىف ردو سلا لمعلا دو دق

 لب الج نم بولطم يا لوصح ىلا يب نطال نناف_رسنن رمل هرسيفن رول نا هند |

 !لعَحن اولس ل يبخجالا بو سالاول نم م سكايب اوم ىلع لئاحتلا ابالأ ايوّمد افدو اهنلا

 م عري نم و نحو بلط نمو ىطع 7 لاسن ند لق ملل عيد اوعرتم!!و تح اويذطا
 الو وعد 15١ فول هتسم ال ئينم وجل لت ىتنوماي قبب وم ىلإ ميد١ وا هل

 اس ننال يسوم اي نا نع نوك ا فيك ينعلبنعغ ذي وفم سبل عب

 نايلاو:ْمَق ىل ١ ىلا بلطأ امؤص قلاش نا يمقستسالو امظع ىئد اسس اال

 امال اينشن جلتحا مل لو انين م اخ هل درنحلا تتيلذحإيلا تملاع اما يس ىماي كت ابل
 لطعار داق ف !اعبرمدو "نشيمستج ىل اس نك هيل١ن ىحاتجك للا ن) مرهاك ند 5

 ه يف هدنا لاس ١فأ مهب نلا نب 5 درع كات ةرخئملأاعم هتليسسم ندرطعأ ملمع

 هن. افررك ذو ميللا ل كدر نكسملا نب يللا ا اة وداص
 هةنارملا نال ةيكيتل !انضتقل ال محو ن يح نم حرك هس ىف لاس اذاو ىلفد ال خئوسم
 هلاج د يثسما اق شا ن حاولا ةيلع يم ايلطح اذان داج لأب هع ميعت
 7 ٠-من وفد و يد انحا نب هدا دبع نب ديعرتع يوصلا لاجر
 ب19 ام هناك ا هنتوا نسيب د نانا دل لخلل ااهامن

 نب نع بنك اه! قتد و يا !راعب هتوسد مكب نأ نع ممدر شن هن ويعد مشد اذ
 جاربل ىلح معد, ئنتسش | موس ىلاعووتلبا هم الحلا ىف ىف وام ير رب رمل نع

 تؤيوصي مهيد اذ ىأرشس اننال | ةكيداع نكلو 5و يب رد نللو نيربلا لها اما هيلا تبكي

 .كجرشملاب يف وا ةردسلا داو مهس ولك نمو هناينحلاب هى مب ن) مههرشم
 مامل ائلا ىلع دروكبب ىحلاو يل اعرما | نه و ىادصلا نم ىلخا رز منلاو

 0 ١ ْش ٠00 ىالطستمدا بطتملا لات
 . 6 'كوسلا هب اج طلغ نم و « هخو ند تباط ديا لصاباطاخ)١ 5

 + د نطلإو ىسكملا ئهددا عض هظرل ٠ هللا ب اطومولإ عرجدا تبضيدروى

 بناولملل قدس ككل نل و ةجكل او ابالارث : ام محا نركس بلع ارلا لات و

 هسنفْس هءرلالاى و ملِيصْت لصالا فرن دعدال نم. اثيلا نيودا فارشعا

 ميكا »هرم ل مممَد هل وتب ىو نويسح اذ انبا سب اننا ىلع لومي ل ىكدسام
 . 00 ٠ رع ايَيسلا لومي و

 3 او د ايفعلع ةد واع ةكابيضو ء اعط ب بتال 5و تتح اقسوبلا لك ٠

 ه نال لم اك سبيل و هيف الأ يمزإل ابا هل اهدا يبهلاب نرشسلا ىيكح دامو
 ناكناو عونمل او هل ةظمو كرملا مردكل مليم كاوعالاو ماجالاوابالا ثرشم

 ٠ ٠ ليك انما و لباد رلاو «مليململا بروي هلص نان ايحا١ ىسشب نت

 كنه > اعلا سا عونا نيارو ه هسئْنتُت يرس ن١ ىوسيبلان بالو

 ننالا ىلا يواتياماراظكب الا حاؤمو ةحزسالا عاشت تالحالا ن١ كنذ نو

 تتسلم لتسما# مح 7 سس سس سس سس سس مس سمس لعل

 1 اج 10 د ناش هاك: 15311 5 101: ج17 انا ةفشلاااحلا كه حسا: تر حا 3006 ا هس حسا مس سس بسس سمصس تسل 2077

 نوللاك



 0 يكذامو [عطنل اون ربح ئاج ىيلااهدات لجانب و نومحلاو ئلخلاد نوللاك
 ' | ساجتت | ىلع امتنالل كوي ن ةسكيام نبا سب انلا نيس ىلا ريد أ لوم ىتع نم
 0 مدل امانخلا مللت هنن ىلارثث اهلل ناذ ابالارش اه ىلع امهتنش الا نع ىح د العلا
 ظ عينا لا ّيمو هلكم عرشلا نجل نيعرام ا فك نال نيدتتملا ماض اهنانجب
 هبي نكن واه هنعمل ئردتسلا يدب ند بيل اما ئيبيط سحاب رح انلذكو

 لضنلاو لصالا نكد وملاو رادنم ظح امىيقامو ىحتسلا هلكت ىلإ هب اسيتشاى
 | همت دوق ٠2 2 ليتاءاعاشمب عرشلاو اوسار
 اء ٠ الح نيسحم تالح )ريب ركو ء.مكيدح ىسحع ممزق اونا ه
 هان وكنب ىلوأ لصاملا يد نسنعمل | ني رشس نوكيالم ناربالاءل عقد رشب نمو
 | قلزو ىد هن يوقيو ايلممس هىفنع ناكننو لصالا كن رش نيشملا كد
 راطظاّءيىصو ىدينق تاذ ام دوّممل انما واهم وكس و هسعتخ هل اود ا نماما :ئا

 سرب مالا نب قرشلا يو د نسع ميد وصلا نومي داق هيبتن كلل ذ قعد

 | فرطلا ضع جيبتل اب ىطنلا نم محيي ابيبح نم سنانلا بلانع فدع هج ىبال ام
 نم مهىظحتو ىملاوت بنو لكالاو ؟ىلسلا مدح هوس انملا سا ماوع ىع
 ْ ممكحد زد ةنغيض ما.خالازريهرلعجو ميلجرأ ثلا ىيلو ب دالا جيهاجب

 | م ماورل أ ىلع ليوارسلا سيل يكس ميد نطا نم او هبي نأ ام وح جالا
 / تبنعرد هالوم ند اهنص اون ىش ا ىرلس بحاول | ناك د منال ضرتف هن اك ىح
 | واهوملي ىلأ هدر وأ هني ط ئبو ميدو ااضيإ هلمع هاو رو باطنلا نب نع
 ه 3 هيل وان اكل هيلا فصلا هازع
 | تردرملا لاق ييبحو كبح اريمش وربط هيشب | درا <جبشجا يبس
 تيعسئاو كيسحلاو نسحلا عم لكن اهد اع ناين ابرس ن اما اه لد
 ىع يش نل١ لاو هشبا نوراج ب ىئهساك يسحلاو غيل دأجا ىناأ

 مرتك ناك كليب ىص دكلامليل لك سس ىّمملا تكيبلاد جوسسي نأك همم نب به د

 نن ليد انّمنأ بصي يح يرجي فاص وعيرل ١ قنعكتبب ناني وط نم
 نإرملان اكو لير ءادتلا رشه انبي اهسلا ئم ان يبو ي'دبالا هس نإرع
 اليهتس اذاين كاران اناجرس الن نومك اذ يبكو فكن نين موسد او

 م يايلواب لمثحا | نكس ن اع نب ان دان امن كم تدرع نىايمل ا تراي
 ني ظفاملا خلا بع مجهز يرنبلا يادعاب نيكي يوصع اذ١
 نع يهيدلاو معد وبراانكو متاتما قرك اسمع ندد 7 ايساللا بانك
 كتجرل ا نمع نب مح درب ملد ىلسسي قاربطلا مع هأور و يهرانش تاما

 ةدوردلل ازوهان, م رك انتم هل ن ايش ىف و نيمنضص ىئيهبلا لاق اكو عد د
 سب ىلع و هدد ١ىنع ميلا! |سالا بح ١ نا نب قمساايك ئيتجزلا,ن م ككدبإ| جس

 اييرا الع اما ىف .نع يهيدلا اور ارك كم رسا ةكيالملا نيد !هبالو نيرلإا

 كالو يرسل نع ىيميع نب نع هجرج يكد دالوام داب .ىهس مسا لوا ةنالو

 ا 1 ا ا ا ا - 8 3 784-2 7 تح 7 6

 هج نسج يدك - 2-5 < ارو لو م و تلح 9 ناك ا ع م

 هي د 2224 نت ع ينعم يي ل و يل روت ا

 ا يم اا ا را ريحسمسي ع

 ١ 2 ياو ل وع 2. 2 ل د عع ع ا رع سمع
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 0 ا اوال هن يااا بشن جب هجايبسا بعسل ناب فواغت ميدنالو

 ثاال يدلل ىؤم ةيييشت ىهاوبا عد انتولُم مالل ال ب الل ئح ةيمسشلا ميلا ةيااع

 تلاد رباج: ع :”بوسشملاو بسنلا ئدرتتد َيبمَسْلا و بسنلاى ناباحبتي نلولا

 1 ا ا ا رب ياو يكول دلو

 0 ه.ه.كنذ ىئلأرجحاف
 حب ول فاينيشلاامسا بح يا ةزج لاا مسالا بح ابدولولل يبصقأ يهوه |
 مميمس انا اناربخل ارخلا ئيب و هديب نص راقد الذ مد دوبمل أ ىلاّءَّه اننمااائسالا ظ

 نع بومانكأ ئ ذك نحرلا دعو هندا نع هددا ىلا |ىيسالا بجارج و او تنجم ١

 5 كلام هركنم هىدا لوسر اي هيي اهاول انْ مالثع لبجرل ل و لاثا_رب اج أ

 هباوصو فيعض هلاجر يح! بس ا6 نب ناب رّممي لام يفد ل١ هدو ْ

 . # ١

 هلاك بق هدل ةرلجم نمل ةقادسس هلوو نيت !هيتيلشتتب طقنيم اكساس

 هن وجاتع اممعل يي 3 منئلامدقتي ينل! ىرشلابطرم مك ها نم مهناذ (ِ
 ةري_رهد ىفا نع يي عم حلق اال تطباعيب هج وودتتل لأ مش ْ

 اهب انكر هس ١ بع اعيش اطقس يبل ٍتطّمس | ةشياع نارحاماو مّيدأ نب داو

 3 .٠ .عميالم هب

 يزاول اوعي ةس اهتم ديت ايهدان كب طمع هينا لمشي طلّتسلا اويس

 ملم جورلا يت ناكماو هَلْ روبط الع نهد ليت قوهس لذ ف وعانطا

 0 ف يعتلي دلع ول يصمد كاعول

 ٠ هىئسمل ىميرب نك نيلي هلأ

 عداب يييكي اكاد ىمسأب ميسم صو ةفيسحإ عند ا يم

 3 010 ا عي

 ظذ1110011 1 رثس كنأو نيكس ىلا امدالو كى يسال و لو اضنلا ||

 14 مه نحلل يساعلل واما هانكَم 'هرهن ههعموهأر خالسسل) نعمت اذ ةرب وص

 ١ متين ال اتنأ اب ١ كت مسوميلع هدا للص يطصنلا ناكاهو ركب كاوورمت

 ْ 0 ا تان الطلاب سما قسوم ساحل هج

 نهدف هكراشتيب محم ىحا نكت ملاو يبل اورج افلا مسعى لكضملاو يوشملا

 نجا هل نب يل ةيبسشلل دح اوبن يكون اما ئحملا اذيبب هيرغ هب نيكي انا خمس يعمل |

 : يهمل لينف و يماشل ىوكتللا ليدخل يلع ليبي و ناج ة درع ةيسامشلو ا مساق |

 ١ سان نب نع با ه نيع ب اطلح هب اظلح ىستتلي اليل هتناينح لاكي ص ىنصخم |

 ب

 ءامزخأ هيد١نحر ١

 تتنلغب (ه ناي يردكب تصد العبي ن وكن عت ابكت الو ئيهساب:] يمس

 سو ميللع هساىلص ين !ثاكد ماوأ ب باب بن نمعام < مينكل او 6-0 ميك !اهسانن

 قوسلابب مامسو ميلع هدا ىلص يملا ناكوه .دالواربكا مس كيفاه بل ىب مسالا ابا نلت

 بلا هردث نمد توعد اال اتن يبل تنل ان. مساتلا ايااب لجحرل اذ

 يطرسا



/ 

 فاد هيأن ١ تناك ايلذ ىن روماد أي رريعمل او مارثحالا عباس لاح حط نو طرسال

 هد فثاو درا ميمشلا هبوط 5 تميم اهديوام كا ذ أ يدون" مساقلا
 اهاروب اءئملا دي 2 ل ىهبداب 6 اصح هير اكتر هيلتسول اها

 بلو نامثالا بربر و ىماوا يمويردف نمم بوصدا نالجأ ب هيداني نام
 هنوداني اود ا4 ايم جنني انثي جىلح ! اتم ٠و ثاوججلا ارو نع هودا ني ناك

 كاب وعوو هن انيحع ا وس ىذا ن وكيت ميلع و هنو داني اوي وكيرملاد
 هزاع ىلع قحصيال الاى > نا! ىمديرب احبهكي بح هيي نأ 0

 جنح ب ىاملأ مص ىلي يزيل ومد يا مسنكا مهتهأوبا ن1 يباو هل ىرد يلع مق ديس

 قلطي الم هريند كد ىسيلو هلاك هيدا نع خيلبت ىو ةاكز رو ّممنعوو درا

 رود هييزتع "هنعد ثنا ىنسع عمالا نام | نيرل ى ميلعالا مساللا نمد عقيتحلاب

 لخاينلا امذي نم زملاربكب اكس هن ايح ى قلح هن اوبه ىطرتنأ عندو هتب وم
 واراد هرروجب ابا ان ان لمص ينيك مرصو ىهسأ

 اولا هرب اج ىع قرئحاتملا نوع و مناشنلا ةيرمم

 لقب ىعو يبح

 دايكلابب يملا ءىلتب لبرجك ريالا انساب ارمتشالد ايبنالا اهنا اوس
 امسإب يسنلا مش ارك ىلارقكر كذ ني واسالا اس إب نسي و رج شكل أ هركذ 1

 كوس نم اهب نرحب امو لا باالا نع معي امس نومح ىلا لن هناه اينمالا

 مق زيبا هل اذ لربات عدل نعي يتساوى

 [8 هنت هدءايشأْئ

 11111111 ميك بح لنا نال بجت ندي لإبخ

 ميلظع ىنكهاربح ميد يدعي 20 ئغب اوف هَيطَح هتحر

 يلا خس كالاخلا رص نب نسحلا ري وب !تاضمرونابعشب ئ ندبعتيلل

 مرتو يبوح ب ةةرعد لأ عيبل ب وشم الا ةحطلو
 ١ اه عرب نين .٠ه

 هلك ىوود نال هبحاص لع لابن ا موشن مهلا لا ةوس

 ركل م ىثملا جابصتا ئو ه دعت ىلا يف اياك لسحلا للا دمديشب
 7 : م نغني د رخال ف ديه اخذنا 1

 مكئاوشم ديا كرار مبا« لع و بحاص ف مرخب اب ئاحلا .

 ' |ئللا وس دا نبايأ اوم حلالا ىح يل ارضنا لاَ اتلاح ماوس !نؤسوبا انما
 النك دو ئيك انملاو ئلنم ىلا قانص ىلاكت نكذ ىو و فانشل اوهد

 اياكتم اهلج يللا «ديعفم د رك نتي و قلل اوس ى ةحلخلا نسمح ةرل

 ه ىلاعد ا

 لانكا هئيد تود هلام مايه نب نم رملاو هساالا نجا لق جار ئفانملاو

 بحي ندول او قينح رو ىسب ىفانكاو ىكبي و ىذيني نم ىلاو ء«سلجب
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 يور كلازمل مالك انمد ىلا اطخأو 5 ا بجي ند انملاو ةولخلاو ةدحولا بح. |
 هدب اذ عع ةنئاغ ايو يباجا يلعستبج نام سس ناشجا يرجلا ناطع ن ١

 00 4 امل انتج حبر ط شومر رعب مو دامرلا ىلع موصق رانلا

 :ءكس اح نع طخرومبل المد ا ىلا( يرلا يبس !.نادخو ه نه لاكخ, يا ماي

 فه كل ىارصلا ظن احلا ههلاواالوخ ةيسميفالا «ملهلا هواد وبا يورو

 ء يحب الاه الهو ٠

 لاول ان وكسد منيل !نن به ارك ني نح يأ: مه ان التشنلا ةعاطو قلنحا هوس
 لاق كربلا ورا ىةبد اين ووم يان ةكلبا ىبسسبحو مئاللا قل !وقدو
 ث [قيمالا نب ىتالق متلُخ ئسحو هنيبلشن يممي لفياج ناش لك ىلازشلا

 نيوانجلا ل ابح او يذالا لعريصلااو ئلخلا ئسحو ةنألل اهب نمي انيزط ا
 شب ئب يااا اقحا خلا نسح نال نلخ دوس ىلع لد هريع ئنلحوسب نب ىكَش
 . ير اضيالا حيبرلا نع
 00 يلوا | لش لل !ليحل )يجب املا سلسل يللا. كوس

 هه لال وسب هنرق اا ربحا لئسب يدان اذار وتتم ةلظط ابدل

 تب عزشاو يذالاو ىلا مسا انا تى ىمتسم اك رجا طبحاو ميغ ىرشا

 بمر اب يدوم لاو سابع نب. نع ميس نب بددو نع بعشسل اى يقييبلا
 تنوي ىلعو افا تال وقير مج و اسس ديس عفا ةئدع له كلام ١

 باهل لدبس لاخلا سبح ناموا ملا هندا ياض ككزسسر نيج كك اياب
 هع طليان اهدا لقدسك نلملا ىسب | لكم بودو كامو ميد أل !نا تدبح اه

 بحا قلنا ىسحىكمخاذ يصعب نال داق وايبط د اقف الو رسال
 هيما لكراح همس ئلحلا يس سباع ئيبىمب نانهيلا
 سشنم | ىلا داتنيع ومدن الاه لعد افنسال قه ك اتش " همم نلف الخال

 0000 اظن ال ازو. لفتما نم ىاكشس الاد
 الاوازرتس الاو انيالا و ريهضملارابظاو ئومْنأن اشكأ و هؤاكناو
 يرحل حاتسالا» لاينخالاو اعلا ةراثاو نسئسلا .ماقنم الاو نطابلا لع
 بارصالاو ناطيكسلا شك نم نمال او -لاطسس لاو نوهت ,اكمل د موق

 رقسد ارابظأو هيلطعي ام ماظاعتيس اوةرئنل اجر مدي نلأ ىلع

 ريزيرلاو سس او كلاطبلاو عسل او لئعل او ن ا-سمل او ىقبل او د اكلأ
 بر دوذعلا ريما ومهام اينعال ل كل او تل ا قمل اه
 فدل او يمنملاب كتم او ممل ى 00000 0 ل

 سييقلاو باتش لإ زب اندأ و ميسا بي تما و يديالام

 بمص 1 وو لسد وو هياط ©

 وخل اوانخلاو لاديمل اد حلا دخ و لييجلاو ىيفيلل نيب يمل او نولتد او

 0 1 0 ا ل اا م ادا ا 1 ع ب و ناو



 اة ةب قل بحر وحلا و نينا د ةقيجمل دوم وب اصئامكللاب

 دعولانلخو هن اكمل او٠ممسل او ةحب كح او مرادلا نوح أو بيعلا (ئشاو
 7 نوكرلاو ابرلاو ل نلاو مدلاو ئميال اين لئعدل او اليكا و
 ْئشلإ هرشلاو مر اهندلاو م. اهسلاو ناكل ا هءوسو نازؤ الا ىلع لدعللا ميدرو
 (تلاٌمعاطو ةروطلاو هيطلاو لسالا د وطو تلصلاو نارشالا ميسو ىقنحلا
 ةدادملاو يهتمل اوملحتلاو مظل او نظد اوس و اع اطذ ا ىلع ضوعاأ بداظو
 ب سلو ىئسئلاو ردقل اودلفُمت اور ورغلاد بصطلاو نب دلأ ريع ئ
 لا كلاو ةربكسعلاو «قملانارثكو ربكلاو عحرلا وطقو ةىسّمداو موم نبأ
 مروه انئل اينمال اة سل أب و ةاح عى او مقدادماو موللاو مولا ةليكد
 مرسل ل كودو مسملا يفد و ةىس انذأ ةيسئفلاو تاقمل او طرخمل أ جليا و
 فكدراحلامءيحرلا نف:ئباملاو نيردلأ بلع اق عوف ول اوقمرحلائ عوفولاو
 يكد وبا ١ نكو هه امدالاو ئكل١ باعك ىريكاحلاو ه دهسم ئ ةساسا نبا
 كري بح ىم امهطلاى ناسخ نب ه اورو هج اطنحلا نب سخ نب نع يهب كلا ى
 6 ه(يخسنص و عنب و سابع نب نك بعشسا ئ قديس او ةسيرعد يي
 م بكا ١ نمر نحلا تشي صحاب قا وسو ىكب ص او عن هامل اهيا اوس
 . ىإهذالاو عض اوم آب محكم اعسو ممعم يدالا نسحو اسلجلا ماركأو
 السرب ينوب نب نامل نع ل اكهالا عر كسملا ١ نكو يعد نلا قالا ىازرا
 يصرع يأسملا نات ههإل ا دحا فر شالا قشم ىلا مدالوم يوم ااوهد
 أ .بتائمالا شدو ديس كي دما !نفد ىلا ؟ مكس اضْريكانَم ل ا

 0 و ! ا ١

 . نب ظلماحل اطك هاىصنم :يحص لوص !ى متيار يئلاو عن انك اد ومس
 انسح نيرح ةدالول اةمشسءادولو ىهيبدل ١ هركذ اوس ةارم اواوس لهر ل امي هجولا َةويِعل | قد و اع وس تن و ىلع اا ريس هرثاخو سودرللا نب رع
 برمصلاو ةب درو عرشتلاو كسلا بلطل ملاسا ممض و عاكتلا نال كت ال
 دن اناءاسش/ ال بلط اينما اعنتمم ابطغتم ىاانطدبخم لازت أ طفسلاب يح ةمايشل ا موي نعنص اى ممالا مرش اكم او كالت كي ملا نم كلوت
 دمرت رناعس عا الع دا اقبب لوحرل اب هل نؤا نيح مسجلا ب اب ىلع
 ىمد.اك نيوبالا ن ماكداو كاوباو تنا منجلا لحد! هل لاقيض ياوباو
 هيف ىلا لاق ةدبح ن. هي وامس نع ىفي دل ١١ نلو بط وسلم رهاظ

 مدع نبأ ور نب اهعصل! ئنابح نب انضي ١ اور و تيعص وهو حيبرل نب ىلع '
 تائللاو هدرأو ععدالو ىارمدا اظن اىلا لاق ه دج ع هيب ١ نع ملح نبا

 روكول الخ نب اور نا ريك انملا تيزعك كرو هل لص !ال كتسم نهد ناهح نب كات باو ه دج نع يبا نعزسرب نع هكبي ىح نب عيترلا نب لع موج زث ي
 4 . . هب جائيجالا لطب

 هسالوسراب اول اد ةرجاجلا ىا ةءلي,انخلاةدروم اى ىع كموكل | 8راوس

 هن و
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 ممجران لوحد ئب وأ درانلا بو ارناف درجت ىاكدرك كائنا م و

 ء ٠ سابعنبنه بهن ةيائرؤام همع صا و ع اخ اما ىعمب ةمايتلا موي
 تم اىلك ارنا نم ةعاج نود نث ى١ ةبان ود لا الا ضامد ارّتلا تن ةر وس
 ايءالوا مالؤدا ما ىلع ةمالع نارّمن أ باو ةمالفلا هتالازبج نب نات نذرتلا
 كنادو تجاح يا نيماح ىئنأ ةع اهلل ل امس هيالاو ن ارملا تابلاك نم هعام

 صتو رابتع او لس انو زب ىتب ايتوالتم موادم اهيير اذ يااييجاص نع
 لوب كلام هوركئا اى ايرل ىح د نم اعقنم ناكام نعي :ةمدلا ةملكر !ىدح

 همنيبُسا امو اذمد ص اقلاداث كرابي ةروس دو ةيادردى كر اشس.ندو

 ةبرت و ىلاثد هيدا نم ناكمراه ىك و ة زر وسد أه نمد نع اضتمح انك ةرابع
 هنيم يلاواو ىا ١اءمعيص نم ةازاو لمس الو ارلع :ظفاح نيرجا عيضي ال
 لاف لك نب موسم نأ مكي الس نم اش نب نم إب ىف ان هن! ايجاد دارملا لص ام

 مظهر مين عون كراتت ضر كورت ناببلا مسا مانيلا نعد ىو ىبيطلا
 كب دخل انه و هلزمإ ا هديب نكءرت تمعانح ىرات ة ابوس ليكول نا اهي اكل
 رانؤإل اول ( 5 ىوس لك ىب هي! تسيل ”ملوسبلا نا بعح د نم هيل نم هب ةيحا هت

 اضلاو فصلا ١ نك نسل نليسبل اع هي ١ ن ىث الث كر ايتن نا تووهي(تدأ |
 رج نب لاو 3 لا لاجر هلاجر يقيبمل !لا3 ككام نب ىش نع ىسايتلا

 كر ال! جارخاورثحا اكي ىح دانسالا | ذهب مسم حتح ا دكذ عيعم كي دح
 » 9 9 « تكإثب جب |
 تامانااةير 15 نع كل:هذ اكن اهعلرمقل١ ب ادع نم نعد املا ىتد ىراستب ة سوس |
 نحوي و بادعلاهنع هع تبمرذ ىلع تيت !ن١انااواهربق ئوطموو ا
 ند ١ رويّملأ ىلعر اوردل ةر وسل اص وصح 8 ارو ند ديد ع١ أم بد هلم |
 نب ظو اهلا لان هلسحل هلصل !زمر د وهن نبانع هىسيفن ئاكب و درس ْ

 مسا م نح أ هحرخ ريث | نعي ن١ فنصيلا عيص رمد الو و نسح هن هيلاماؤ

 ةرومس هلظفل و ربخلا ثيإ ىح نم ةداب نب ينمرتلا هجرح ىو كنك سيل و
 :ة قمل و ريكا هجّرحاو هسا ب !نع نم هيلا هد ةغد املا ىد كرات
 . ||« م د 0 : ءاهلوت نم دىوعسم. نب نع

 ْ ميرجب اهيج راف او بس و يحاو تمس ىلع اني اول ىتع اي !مووص دوس

 ثلا ةباور ئ قومسحلا اب وش ن اف لاف ثيدح كبل هنن اءوهد اهب هبّمع
 ةلاجنم واهل امو اهمات نب يأ ةالصحد ا ةمان ١ نم سيكا بن دارهكلاود ارمالاب
 ايغنسو ابيب ارد يغيب ث عمي نان انيظمحو اناا لي دقت ىو ايينماقا
 يأ لو ةسجاو ةجاتالا نال ةيوشنلا بجو او مزح نب هرفد اظب نحاو
 ٠ | فن موزيظمالو همام ىلع 5 داب ن ىثسل نسمح ناب وئممو بج او بجاولأ نب
 مسلاءابناغ هنقيهح ىلع دب !ن رم! ابرع ىئسن | ماهت.نآل ةالصدا ماي نم ةياور

 .٠ نوم ةحب اثم نذل ابح ايئيوشتد ىرسلاو يف وا هنكك ريغ! نلو مامال اوهد اهيل

 ميلع هدد ا ىلص هيد اكوسير انيلع حرج برس نب نب اج كيب ىح نب مأسم يور

 ملسو



 لوالا فومصلا نوّهب لاذ اهبرر نيع ملبالملا نصت اك توئسكنال دات ملسبو
 نع اه د ىف مح هدادعل هدل ! حج [يزين ىملتد نم ب وطملا و ىصلائ ثوض اكد و

 ٠ براعم ظلللاو ىشا

 اووس
 تلد ا اذاو فلنح ؛تنعلة> !ن اذ اهم نالاضع الل مدان بلقداو أاّتداراو

 بزاع نياربلا نع همسي ىدراى ل١ ايسر هنالاطعالا تدنشت تلامس
 ٠ ل / نيب! ذلل ام فن ٠ ءاضياورتع نع بالا ىع و
 حدهاوا جراما كريصي ىح دحاو تمن ىلعاول ىتلع ايار ىكذ نص او لس
 نسب ممل الأ هدد! ئنهستوبل وا يا هيلا نيشان ل هباشكارطسوامقرلاوا

 م ند نال هبحاصننحا ينل ارو. اهجو لك نح اي كان أ وفزغتلت ناب مكن ىحو
 هم. يثاملا اهرثث انتل ببسو بولاقلل اس ئملا بكت نظم ضمبلا ىلع ضعبلا
 ههبامل اذ ومكيباضخبلاو ةدإىملا نعمويل د اركافريرانصل او ئلخلا هنع

 د هلوم كيل نب ريكو لف هوجو دارملا لم ى نط ابل تالتلحال بيسرف اظلا
 ه.ئبصلا يوس يد اهينازجلا ى فلانا لش و ولت نلتخي ءلبفاهد

 نع 0 مرتعلل ال طيلغتلل عب وسشلا) مدع ىلع يبعولاو سبب هلع جراخلاهريثك |

 6 6 .ه معن ثنن ف اىنلا.

 ريلاعخ ب نسا! نهى أني ةقوملا خش دن ١ نصرال ا ءجو ىلع _روبمل ١ اوس
 * هدر نأ دهب ثب عم املأ نع مع ىدو هملست نم لضل اروع ١ عظات نا
 ىف اذان هيبحاصو ملسو هيلع هسا يلح ىطسصلارم نع.ك بنك هش أع

 مد انلع مسن هنا يدانكلاةباو رو اننا هصوسن ا [لبب هج وعييس بيطسم
 | لكيقو ديلولا نمر ٍحصاو راج طمس اك ث داح همس نا ع قيريبلا

 ظ مدسلان الث ويال ضد امرلا راهم راص يعط سنملا نوكو ري رسل | دبع نب
 ١ رعملاعيصرفداظ ىيبع نباهل انحش نع بط اهل ةعربلا لمد الخشت هكزتتال

 ظ سب ملس نبا يهب لاه نع ََمُم هذالخزمالاو هتسلا ني نحا هجرك ملا ونا 1

 . . ه٠ درعحالا نكو ىايسيلاو

 اننيب هنلسيوهد ينل الحلا ىعي هلي مزمل نهال ١عساتضلا ف لصرلا يمال
 الك اهكحلا ةرعسوو ايسالا نيس تلت !نالع ملزشد 1كااطتخلا دانك هريع وا

 تالسلسملاي رداد امزلا ! نمد ىب ايسال ارث ابيت نم سالو ار نع ابين أسع نم
 ةل_تشسكا يعترالا ف يم تحا لضفلا نب يسجل اوباو ديعسوباو

 ٠ هاج هلزملاوبيطنمل !دركأ سو ددد اوكني هلو كنمظسالا ىبم نم نا نع
 تبحر ياابحرب مهو !واوتدرمهدومج انآ ن ان غملا د وبلطب مارم ا كش ايس

 هومد وا وصح يدش ال اوسن اتنساذ ابن الزئالمد | ميت او تعش اورهكد الب
 جيد لد و هلا ليس هيصون بصلللا مل او لعفلا نع هب ىئتتس !ر ممم
 حصن و ةلاردلخ ةسل اجي لاكي ةفيسوب | ناكف هتيصو كوت ىلع نلسلا

 صممي و موي تن يحي وبلا نامد مظملا ى ياعليم ماركالا هبزع

 ظ اهاومد يا ولد فلتنت اليل يا يلدخم ال ةالصلا ؟ هرشسلا دنع ملف حصا
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 فران مملماهنو كاكتشالا ىلع ممشحصو هتك صم و ىب اشنلا لضتم مهقرعد و
  نؤيلاو ناقد هديكعو يبايدلا هي اور ىوروه ىملخ ي اال أب مهرتذ 5 لاوحالا
 م يب. نع همه ميه !ل تو مهدت لليقو مرا با تدا نم يم وصرأ ئعد
 يلي داو ىسل ايطلا هييخ هاو روةتمسح فلصملا زير يم نيحلا يع
 31 7 4 هب 4 . ءاهرعو

 ىن انسب جاوا لالح مندل لذ نب نع أ ىلس هند نوكيالث امر ملاح ياي
 كن ورتد درعب نالا ل بف هد وج وزع رقد لالحلا مرا اماانب, لمعي ةئلسوا هب

 هادو قد اصل اوه قب هصلاو دهرشخمزلا لاق نع اذهب قك وب. ينل زجالا ماو
 ريع افا لجهد ىلا ةًمسنا اماو تالا ضْيب نب نعاوه و كدا ام هممي يلا
 دانالح ايلع س اننا توكسو كب ةاوجلاو عدبل اىلك نب اسلاك ا قي اطتمل امم
 كرب م,احل نبال لخرلا باشتكى ع علطيلذ ىكيصنتل ا دارا نب و لت خركتمب ىح ١
 تيبرع ميد وبا لاقرب مخب ىح نع نيلي ىلا نكو لدخ سط بالا بجلا
 || يانا فيمص ومدو يدخ نب لاك جالص نب جو روب درغت يروم | كبي بح نب
 بج و اك وشوو يدع نن مفمص جالص ندم ون هيد ىفييسلا لات و
 57 ى «تاتاء ماجر مرعب و

 بلةريوظ نع نارتدا ن وفني نب. املا ياأرتلا هيف ثكي نامز ما ىلع قابس
 نمشي و ممعرشللا ماكحالاب نود تاما (يقبلا لئن و هشافنن وييممالو

 بليششل ايا جررمبد ازكي. و رضالاربخ ا هب حرصك هباعص !ةّد وي يا حملا
 لاشنم ىنسولا هسإب ةكرشلا لذ اهب امن تكاد دعب نبى اي ىن:كانلاو

 محم نك مج اوك اهلكم ع مع لب اتي و هملاثد و مص اك يا لوقت ام 5
 ةريدرهب أ نك ُك ىسط ةرهدالخ بىيكت نسوملا مث دّرححاد<ملطإ رئاكدا
 | ه 5 ٠ نيمنضوهر ءىِسيْل نب هرم يئيبلاذ ات

 رديء عسر تل ناب ياروهلا هر هلا نيب نجرلا لع نامر س ان اىلع قايس
 | رجل ااب وجور تدعل كريحو ث امرل | لكن ذ اكر د١ ندي هها محاط ىع مرتك انا نيب و
 | رومالا ةالو و امال هد_محلا و م ىوتملا ةبج او فيبعلا ةساللس نال ىدل ا ىلع
 ا ةبواعسىب) نع يدر اطعدا مريح !نع ب ومعي نب دع كي ىحئد لاوحالا ني كك
 ْ هرماز جبع ىىاَت ةرد صن ىآ نعربشسم براس اهجتب اح هخسيقح يأ نب اوك

 | ةطبواةرب رهد ىلإ ئع 'جيع ىع ىعي وب او ريحا هاور ىهتيمل !كلاكو يبد نلا

 | يدر اطمد !رابجلا نع نب ههحاو ىيك دي سي سيل و ىّيداتاَمْن هلابحر
 ادحاوريع ممعنم ناروملا دات و ينمزتل او نهضلا ىن يهئنلاهدروا١

 ْ سب هومحص (ااركتم اكي دج ءلر | مل و مذهنم ىلع اوعيج) ي دح نب ل3 و

 | بوس ابال طرا دنا نات و بنكي ناك نيطم نال مهعع كثب ىح نب يلب مث هن وكت
 وح .٠ ّْ ه١انحويلس ولو نلتحاو
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 تدمهول انرييب نووعاس و هن و د رمد تن |م«حو نوعسربع ومهدو مصيصم

 فيقلاو



 منو رماه اننا معنننف مخ راح نا ئيشو ب ني وكب و دىئسل او

 بن :نروكل دار مع ةارجطشإوب هرداحملاى ع قانا يب [:فاكتنا ىككرتن

 ب ايرفئاشم هالك انام برع ىمل وعل خجل اننا نما زكر صم ره نيه او

 - ايام مييرش و ايبالا دى نوي اينجركش.و لرجل هن نانا ليطت او اهيممدو أ

 ياني ميكاع ساو ارانزما بس وص دينار اهيالا ىهسش !وإ نجلا اا نس ايما |
 بل تابييشمايا وا اين كا منن الار اههنالا ةباكم يحل ى.اا

 نجلا نم دايمإهل ى ةرهد اظ ىلع وص واهي كك ارقشنالا خوخ تداوي بستلا

 منكر اهيا نب وااننم لوري دؤتسلاو ناك طيس لكدانتبس ناد يبيظلا داق د
 ع م ةنياند مساع !انما نمنف لءالارج ملْجللاو ي اكملا دسم لارخ

 نإ توب ٠ 'جدح ماو ورن شخ لاا نعنع ا ومص | ةايحتيصبت وأ -ميلاعبا

 مهل وني يانبدلا بارك ن اريد انو راستمب نعم نم مارا | جرت
 كمبللارعارك: متلسل 'ىكاعزق لي مماكح اى .لس تال وتب امك رب ل" يحس نم |
 تاتا ول اجتن ىقييدالاهرد اع .نوع 'متامخ رن بظ يجو بسب اهبل ب هتك

 بيتي لهن ة ومد دو مسشلا ير فخ هجرت مل 6 نآ نييصملا جييضرمت اظو
 م دو هل هازع اكن قرروا نقاد ودل ظل مسي ةج لح دمك

 |ط 4 -.-:ىلبنا هرمغر نيب و درمل !

 عيب تيناتلاب 4 نر اعرب ل امهم امها عرش

 4 سنا + ككط طم ا« سنار اذ ىوعد الص ع هتان زماان وعرب م مح "هبسالا

 قي نبي يشحن أن هيام وبا دل ام نا عايل م ى نخ محب ةعاسلا

 .٠ كه |كاصر ملاجر َةيَمِب و

 طا. يل ملاوزت ءاحتمد قدي ع ل ميرنا علا اتا ونص 0
 نسم لبجر نع بوصس يا كثي دح نس ىدح عياشال اهب ار فاوشال ايضلا

 هداهج اوس هل نس كمن لل !لدن نم لصر مات بيسومن.ناالاوياويطلا

 مم يلع ههاوإ ادمءهندالاوسر تيس لاك دب رثعملا يبري هنا عهرتحامه ول أسند

 فم ميمر معدهمل نب ميم ىئيملأ ل اكركذُم كود
 عقلا سيب لا نمر اتسم ييطنالا ا ةوهحلاو ايسملا نيب ملحالا هس
 يالا يامل عساجلأو تايبمملا ميلا مجري و .اوطا نو ملا دصتتي يذلا

 يي نرمي دحام بلوم
 يف هايل هوب هدا اهوياإا ورح مهلا دوك نعش يا زكموسسملا

 سب ىح وان ١ راثيا لعن ابحالا يو دبمج جل ابصا ٠

 اهو يطع ارامل خإ راكنا ني هامش قت هر ورع نع در وام داليبس ميلا

 في لايسمللالا هنن هك ماو اهيلح نام دالاو تاويل اخت نع يرديلل نود
 مادالاوف نلتحا ىو د أكاذ ن١ عددينع يملا ةملتن لادلزي حسيت ىو عاوسالاو
 مفبصوبا طزخش اوال ما طوب ميه هبيرطب ايمزبخلا هب لكون ام ثنأ ده وزويا د
 ىف نيحابرلا هيسسو ان "ةرحال و اين سا يف بدر شما ىيسو بكاطص الا

 0 د سل 2 وج د 22222 00 ا
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 ١ ىزنلدبتمت حاير ااةيطا يزد اح از وب نينعتاتن ةرخالاو ين دل ان
 || ىييوتسلا تكمن ىؤصنلا.ب (يث هب تّتضواواو:صبن صعب انهم نسبيل او

 : ب نع ميلك بعد كونمل |بطل | باتك لإ ميعاد ىب يا ينماع 8 ىكرك اهمف امو ٠

 || فن هكوعا مل ن اطسدا نيم نب ريض مش يئيسملا لاك بيرصخلا نبي خ تبرد
 فيعنض هى اننسامّينا نب لاك هرصيال مالك م دب ودتافن هلاجر مينو

 يلوا يكن اهننال( ناس ىلع ضن بل عع هن 1 وب عسفلس أن أهر د 1/] نيس
 املا عمت بطر دن انوهد و ملي اشم: م وبعو مدعم امم موهد لاجرل ارم اس

 ةايولا بجانب معنإربا ثيردخ نم. اندإلا باتكو يدار كن ١ يحتال
 ديعؤع داكن يفإ نعتد.اخامبد هاد كت ينمزمل | حانج نب.ىيج نعزريخ ديك نك

 امساك ةربئرك نت له هل كيني ىتحلا نمي و ندد نه انيبلا تب اش يع هكا نب

 أودزحأ اهدي ثاعىصريتالطإب نايدح عيتشلا نا شلا نب لاك همينفسم
 || تايرالاري انس ىلع .مالسنالا لضمكت اه الا ىلع ينغييلا مرد لصْم ناك او
 ركذلا | نمد.ةرصني ان لطت دا داك الا: جاوا متمأقع ار ا غطننسببإلا) نرش
 -ز كلين! ةرمعئاو ةرغشلا بلطر امعتسالاو اءىلك جوملا يامن مساح
 ميس |(يليوب قبلا نامل اعساجا عزل !نمحن اهامل يبيطلا لاق ايمعويمداو

 هيلا عجب عااوملا ني رصنيم يننلا يسير ظل صال |( وه و دييسل | مسا ىل
 تيساويلفت ىاسلل ىجاةياور ىهتبتو ىلا ى1لوتكي نبا تءاممملا
 بلاك ئننلح تنداال اهل ١اإل يفر تا ميدل اىبعلا لوتي ةاناعج ساما

 نمر الا تطسو تمار رك يرازلا نما بتعس وهب يروج نبا
 يءاةرزركعب نوكت ناو دوم ن وكت نار وج دك دبع ناد تااياورلا

 ثتتدييع ىلع اناو يبيطلا هركذ ابيب ةاوساب هانردتبس و هل ومك كا هب اعانا 1
 1 ل سا شارو وك ناي الانس اك ةلط دا ولع فياض اهيايين وع واو
 موب ر هل! ملاعىروجيمع دخاام دهملا تنصدلا ناو مهمعب هرك ذ كل
 تدان نب نا لسو ميلع هند اىلص يلا ناسنل ىلع اج اي نعوااو ميري تسلا |

 بن هانعمو َيعاطتسا ماود ةدب يت عطاتسا ايةلمجا لخ د كركبإل |
 ريش نيك ىونعا ىل اد هتاخ نم بحاول هتك ع بوستد اوزيعل ان فارتعالا)
 هئسو مودل اوبل !ىض او يلع لَيْسَ. مرمل او فرتع !يا فت وبا تع ام
 م اضيا) فزتع !ياءئبن نب تيوب اوعجرو هسازملا يااه رح !انيبإب ىكم ريح
 كنعا ييبطل | ناو و يع هذرص كىرص حيطتسا ال يعرب ملحا هاني ىو
 ى/اصتتلاب فمع | ممر ماكنالا لك لمشيل هديت ملو يلع مديلات هنابالوا
 نغاذ سشنل أ يعمد و صنت | ةفلايس ابن'دو دعواه كش اداب مي ملهناو
 وح فاز عالان هش اثل اين ارالا5 باك تنالالا ب ون ذل ارهكن ال ال
 . .٠ ه للبن يدا الأ

 7”ونل
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 . 21111111 « ُمَناَْن ! وحرم [ىارعأ قا

 د اىنانماوكب ات رص هيك نس اصلخ ياام انق ومن اهللا نب اهيل نم

 ئكياةسجلا لهن! نموبين انسسللا ي له يب يا نسمع ناللسشخ كيدهم وب نم

 تم ساو فنا نعم قبس ىئعد وا يل الا يتب اسما حماه ىح رد ئئيسا

 عصب ان ليك كن ارو ند موفد و كلسللا نب اهي اذا نم واهلميرل ن اوانرلخ نب

 مب ةرهجب ب نب لاق ندكتملا يمملا» م دجلا لمد ! نم سيد حابصلا لح. يأ

 تن من ديس يهست نامل يحي ام ظاشلالا ئسحو فاعلا حبني نم كي دحلاق

 ديب دمي د'ومعللا ويحول دو ةلضيو معسل اويداطوستيج طمني فتيل ١

 متسع يايا راو كل همنا ! نسج ةقاوو لاو ئلاخلا هاب فارتعالاو

 مناص اواهب ديحوم ىلا مشلا نب ادن او هس لح لح فوت ةرالاو
 00 ومحال هك : ىلعز سبام ان هكارتعاوة ملل ى هتبعرو هش ىلا

 اضنخال ةيدورشتلل كيناعت اب :ىدرظشاو مقيلمحلا ثر مهحا ىلا ةداشا كي
 انفتسلا بس وباما رود فل نار. اقسم تا نام
 هع ءأ هر يسرا نب دادش نع ناجح ب دالاو هجولاوةعتنلا عجاا

 ٠ هع و يف امطلا اضيا
 اك, وتدا لضم يسم نال ايلضفايإ ئتجمنا مولا ادقكلا ندع مايالا ىينس

 اي نع ىننم ةصيحلا ناو اهره يوم نسراو او كصامأ ى اريك ديس ىلا رفارخ درو

 رطنغ اورثعلا موي ند ههدا سنع لظعلا ئيسبطلا هتكذ م ىبلا هعبتب نيسلا نا
 اليوم ءبدامعمج ويب ىيل يندأ رطغلا دي م وددرخع اني نما
 لبرلا نب هيد اذان ل اوس ئع باوج اًنودو ”لصتملا دانا حنس َهلَخ عج
 ملد عمي يذلا مولا ل يضف مزلتسيد لدم اوعد اريح سيك أ لالخحلا نا ىلع
 مير دومصلا رض طوبسرلا ضرالا ىلإ“ ةدجلا نم طرص ١ ويه و مدا س١ قل

 مالا ايلس هس ١ يؤم مسعللا كائن الا 'مفِيطلا مظح يا ةعاس هدو فرش

 هرافي مرطب تيارت د ناري ىازهيجر محيطق وا 1 لاس مث امال هاطعا

 لو نعر اال اوتحالو بومص:كناح نساسويطاهيشنا فانا ويو ا بسشأ متزن لإ تقكدو

 با سس يسم موب ند. نمش وصدوال اروع الد بج الو ع
 هند! ئطتض انيك فرع نرد ات بهي تلت دبه ا يلوا ل ويف اهيتقا
 ب انك ! ني نب ملء هد امع هراّمحاو انكش عود لكك نيو اع ود ىشحبح لك نب

 ١ هدى جويلا نموتهث لثلاو نئيع قه !يمدجلا نير اتي ندر ءسسس قلاب و ١
 دن فسم ىملا نم و يده ورمل الي الدال ج قبلا ىد رانعات لاو يصخسلا
 مصعد سرلا لضم و لسسرلا اينبالا سواي الا انوالا ند واشوالا

 لضمالا تريمل ايسالا ئع لثطنتملا نع ىيدادوروالولاو ضفب لع
 فان منو اوشن ولمساب اان ىقنايطتس ىاوويمازملا هيمسغما عيكابلا# و
 ١ تيس عج وب هلو رمل ١ موي ؟عبسالاو انا نوي ىلاعد هنا ضخ ناضمر

 ويسأل واع مفرش ماي مُكيَسيلا نن صح ام ىهاغيد نا الا هرعو

 امو ا انام دع دج تام 2 3 2 - 2 ا م حل ع وع هدم ا روب ا يكتب وب يوبج جيسس وصوم ح تاج حا عج 358
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 اروئباعو رع مري ئب و هسيب قضي نم طلغي مفرع مدي وكي ذأ هعمل د
 - نوكي ىت موبسالا مايا ل ال غدسلا مايا عوم م اياها بجري كلذ ينعم نأذ
 موب لصنمف لديتنإال ةمجلا موي وال دق د ةعججا مون روش اعدا ترغ مود
 تعم ههواؤا كصضرعر وبال ار وثساعو هيرع مري لضنو قاد عىهجأ
 ةيرع مخ انب للع فد ضرا عل !١نيل مويل ١ لك فل لصفل ١ناك ناك م وي ىاذف
 دك و اهذ لس سمشلا ن وكت ررشس عيسيمسلان قيمشد ١ لصافأ ناذ لوكس اعز
 هطرامل !بابسم ال نيب ماض انعدأ نة سسشل ! مسار ىريش لك ىف نانعمر فلاي
 ْئ ن مهبل ىلع: لضم انا نانصسر نااع عوملا لن وي لتمئملل مجوملا

 ه هند اراعاو مهن نكن الو مف يصنن الق ةالوتلا ق انهد نالويعد و تبسلا
 هيد مدا لح يلا هبال مميحلا مرو لضامالا نإت سيو يلع د | ىلص أ سيم

 فبعض كيدح وَ اي والا لنمما نوك ناب الث انيلح ١ نب سبا

 ةرابغزب دعس ند اروح ه هع سمىؤ عن ( لدا نمت ئحاونمش ا هديا
 3 عب اناا : : ٠ ئسح هوانس او جرركا ريس

 انبلاب ماسي نا قحا اهبحاص ي١ مع انصملا لل مملأر سكب ملل | ريس
 مماس لاقي ئتعلس عينت منهل لوتي إب كرش هموسب يا دوغنلل
 بلط اهماتس او ديرششلا اهيماسو عيابلل اييطرع انوس ولسا عبابلا
 كةكيناليا محا موس ىلع لح | مومنالر اج هنمو هل ابعبس نأ حب ابنا نم

 فكزحلبل ا ىلع لص ضرعي نا هترىصو انمي !مب ذبلا ىلع هلمحن وعلو
 ىدتن ١ نوكيد ابرك ند لماذ اىلكم يسع ىح٠كرميت نب هتعلس
 يانع لليسار قو ايندلا اديس ىيس ه ريع وكرة شسمأو حب ابلائاماع
 هلواّجْمد يصخ نب نئيد ىو بابحلا نب هاد جليملا مب ىلكمل | ناسح

 فد دوادوب )هع يوري هيدا دبع مسا نينوي قت هددا دنع نبيميحا نبأ '

 تروم ىلع ان صح ياتد ننيكس هج ور نال هيا عن فيدمتت جمج ابيكا ٍٍِ ١
 نالوا ةنجلاب هل بشي ىفاكم هنالواةم ايندا موي اه ننس امها هريع جور
 ىيمل واّمنا كل! نم هل هينا نعي فيي هنوكل_واهد و نرش :ميحرتا-مكيالم
 م موين هت وانس صح بلاطملا بع نب ةزمح ةما(يتلأ موباءهنلا لامع لىيذ

 ةمأيتلا



 نيرينب صوصخت ماع انهو ميمج د د الل نانقيككل يب نال مد
 هلاتاكتكرسحا 1ع«. -..اورك مرا وجم ميما ا

 قود اه> ىا كثي ىح نب اهم ١ ذك ىيلعو نااعو نع مرتع توما ظ
 35 لاه يموياوسا له ثيل بعيوع دط هنداوي ليسانس نضاشكلا| |
 ياسنلا لام م وص غب لضنن اوم داعوب١ ل اتنه يبفتاولا ميت و: خيض# 5 1

 هر ورسجلا نب ىلع ىف ارجطنا ئىع يكيبعلا كاكو اك هزكن يانسللا
 5 ب ف ءّكد _ركروشو

 1 ءةرصالاو اننا مهن مم اسس ةرعم بلطملا دبسح نب "نري ] نررمسللا يمس

 : كلر سيخ ننام ىتشنملالباهتبرط اذ ةسحالاىف !نييكلا ديس ن وكما لبجرش او

 © ايو ف ورمل |, هرم اذ رب اج مامالا ماق لجر و ل اه هننا اذ ئك «سضد

 يللا [عيعملا هبت اذبم ف ثك كنا نح ميتين اداوم( كيال يؤانخوا كش نم
 ةنلامحو شلل اهبفلاملا وعي و هك داكرباجنع يس رمد ااينحل اد

 0 امطار مخ ونزل ظنلاب سابع ني جابلإ نقد ياعيد نهاد دتالراعصلا

 7 ٠ فمنع ملعد يجيمد الات |
 د وم امي ةناصيادج يلج ا وسم ميدل ليل اطال نبرحمج اريهتسلا نيس |

 يح !تذ طعي. م يا لومشلا انبلاب لدعب مث موعمرزطي ودل بص امن ظ
 (ىالطبضل صان يجيني هينا مركل ان هرزع مسالا نب قدم نم

 ء منع هدد نهر ىلع نع ميل اماؤ ىرحلا مس اقدار

 مدل د: برص اهملتع ءادهلضفا وه ظ ويت ادبص 000
 ىدوريبسلا يعد رطلا ىىكالا نبع موب وى بألا ريف نآل

 ْ 00 ابي ا + ردا ب. نيك اى جىقت >< ١

 بن ةالصلا ىندج نا هريبورد ملجج ادام الك ليصصمت مىديالب رخال ىلخ

 ا ناك يلوا هس ربر يول ديس با خاب

 : ياذا ه4 دس ..ىينا ةوفعتهى وبلا كريا نع نب بزي م يملا
 يلع اشيا عيد سبداف عيج سدارخلا رم كالا تددموب سسراتلا ديس

 - ىلع نالوربع م حاصلا اكد امو يرو نس اوه اد الو قاجتسماوهز ناتسرف 0

 الود زب بماوصومبح اوس براوصم + .اصالشم لعن عموم نا '
 :ه. السرم ئعينب مد نع

 لانا يقض بيوم( 7 بنا شي يذلا وهو يسم !قالميسداخ مومن |اهسسس
 ال امابخاب ماخ و مهلش وم وس مقد انكز ئزأ للا مزن ميس داخل ياس ام مرلع

 هبجرثح نم ندب ملا فيصل ناؤب ن ؟شعالا )ديم مهن ديس ناك نومي

 مدمس تعي م د

 2 - كيل -- دش

 0 و قيمر وب #79

2 0 
 يت

7 6 
 يك 1 وف دوج 2: +ج بحس ياجوبحم 8خ-

 + زدت هل جعل

 3 0 ج69 2 33+ 2 1 بي / . ميس

 6 9. 2 0ع د -

 د دهت#«كدخ 0 0 2 و يلم 7 + + الك نالاع# دع ينوي يي دور تر سا كر ع ا ع 2-2 و

 4 ةدات ىلإ هّلسب نح نم هج اه نبال مربيحتسمل اب نقلا خ.هارع و ةداستتى ا نع
 1 دب خاهاهجل نع هيب أ نع كنب يزكي نغطنح فام رعللر (همال نان دن يو

 0 بارا ىماسلا ضيا ه ادراو يحل ملي وط عشب وشب ب دوغ ساس صا
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 كيه عتوم هيدي دامو هي هتاويا وو سلما هيه رسما
 ءءاطشاو

 نيا اه تبول وعدا با ماسلا "ناقل

 ل ٠الضئاورب اسد مناوهال ٠ ممل ذأ اك ناوخالا عمج اذ أ

 ء الضنتي نا هريا لطونككو « مسنقد ثرملا للرثونا ايو مضل اأمو

 لااارايالادنا لعرب نات ل ابرلا ىلع ابا ين ورثا بهح 1 ا لاع
 سنار ىلع ليللا لوط ؛ نم اهسلاّس طم او هربيظ ىلع دازلا ليج لزب ملف تن
 لاى ىلع ْمَح لذ ل املا ما لري لحتظالا لاخي تضر
 ١ وح كمي داحالا ىف ميو ارشد ا ىفكيستو | تئد هرض

 ةسملانب سحال ابجرخ دجور الكي يلا. ناي ةياهظنا مينو فدبايرع

 ىلا | نعروكزملا ظنلا ب هجام نب مجُصرَمُد لوم وهى ممل دعنا املالاو

 1 , ٠ يهلي رلااضيا هاددد ةد اتق

 هيل جدام كا ذكديسلا وك ى بني يا ماج ننشل اى.م ول |ىسس

 بد ناك ناو بح نمانا ه انعم واوهل اح ب «ا عنيد حسا ايه يسأل نم

 لوب ةراشنال /ميلاو باوثملا تن ايم : م ديس ةقوتخ اىيماوهال مانا دا
 لس ديالي اهن مهكيوش هلال دادي انجب ممر رولا اهم ند ممظمس نك

 ١ 4 ٠ «قدوبلا ىكش او يبيطلاهركذ متم دحمطس اود |

 .٠ 31 ةاعبسيل هدد نمد نب و6 لعب عس نب ناس الااهان | وم

 انه ف سك اعز ايران طابو يبت انا تدب 0

 انصنلا نيت سحلا يبا هجرت ى بوب اسينب نس غزأت يا هخعيزرات كك
 لاقانيا يما مهاد: هدعأسلا اسس اه راهم نع ةسدحؤاؤلل لجغا
 ؟ةلورااد> 8 كبح راع نب هيفع.بابلاى.د

 000 ا ع ا يو دالجم جن | ىو سدم

 ااا ب ا

 ينسج ب مايالا نيس مزن اووعيتسالا ديس رى دسار هش
 ا! ةرتعملا بمسبو ةياقلا تاركا جياصم# و ا يعوادلو

 ْ يكتب نواتج دلك لع هش يلعن يينعل ايضا اامسإ :.ايم)(ىبسي كل
 ىلا ىل اكد هنثا انيس ١ فاعمل تمام اذاءلازشلا مالضالا 2 كام:
 ظ هنا ةع رج انت حو لهذا تانصلا ركن و جنسي تهمل آو فمح قيل نف
 || يالا اند ىيبل هنلانييثس ناو ناره :١ ياةس سس د لاذ كل فلذة يع ا

 رهمبلل!لتدو سبب دتفملإو نيبحونل اال ارد سيل دج !هيداوقت لكؤ بمحو ملا |
 هزهدجلا تنام اهم محال او ةر تشد! ل ايكو ل اهتءالا هل 1 نسبا ككل ا ككام
 هز تيل شل ا دهمولامو كل جو اول ١ و ةختير شم د و عيسي و نم تيانصلا

 ا ةريثك تءاغض واومتا لمشس ئ ليقكس ني هلال هاور نجلا راح ١ى انعدلا نو نعد ايم

 فادح و تايالا كالت داحأب اهتلب اف اذانهو ا ىحاو ةياال تداياايغكل



را ني تلم نر شرع ثب ناهد دوي الاررغ ةداييسا عقاب دِلُم :ئاعملا
 نا

 :ميشلاب فد املأ يصبو ضفب لعانرطعي هتاناو هروس قضيتي راحالا

 ن اريملا ي سيل هناا الا ياو ىتسس ىن لكل نادرو ررضالا نم هيد الاد

 همنا الا اهضوم لسع ختس تس ىئره الموز يصم ني اينو ىل اًتيديا نكدنام)

 نب دل ليي نع نو تمد دبخ نب يع هدو هايس ولأ روب ١ ىلع نعررذب يوكل

 هرباغ نمنمو يتب ىبرل زا لاق دل انو لومرجح يبح هلأ لات نيعو ديف

 دس هاوطعولاءادجرونضم هاو أ هل هيؤي تيس عيني نباضياهلدرو

 ' اص متن و١ ن اكد ليصل

 001 يظديلا الص بدال دل |مكسالدل دانس
 مادالا بل اع نؤكك ملاح مهتني) ايثس نال اج اس جحا ءل هدا لس 5: دالجلاب

| 

 ظ

 هلى نيج او ميله موب جيورطمميا يالا لطي فعنل ادم .ماصي أ

 وباو يؤم د ميكحلاو ه وهب معو ادبي نا لفالاب ا دا ئم نا ىبازمل)

 2 نع يضملا كلب ىح ئم يهاب لاو ىاضملاو يارطلاو ىلعنا
 ْ هل دروا من ةدعيداوصلل دجأ ىع تازيش ا فك 3 ىسيحو سنا نضج

 ل و ثبعنم هن ناس  ءازكسبل !لاقو نك نئكيداايئمعانودار انحا

 « ه ن وٌرحا د نحو ميبملا

 1 لول انتحل اونا يسم اج ال هيدر ايارمدأل عيفج) لمحات اك همس

 اه نب لسبج نب ثاعم نع نيب ئح ىوحا نب هيد برع تبي نجح نم بلع انحرتم
 اذاحز الجير صال كاتو نويل نع ىودا يأ ىعاة.د أتت دعب ١ نع

 0 هيلع كييسجل اطل كيلا متفئوعم د لشسح نإ نجا نياهسد ا نيعالخ
 ننع برر نب ىس ود نع يدوب اسيينلا ريع نب ريحا نع ىم اكنذ ١ هينا
 مثع لست هجسيوبعازج نع مه لع نك ةدأش قة نع ةصش نعر أكب ن رك

 |نمالا ةينك مو ”ممهسش (ىعر كب نبكي هرتز بربط لأ كا لاك

 اقيم اتاكد افييتيحلا رو يمد ادل ا هدر واانعجركاو ىّيدا هجواا نه
 ي امئسل لاق و يتب ىبدل مس نب نك نازل داق هئتن !مسشؤلونع
 ا ع و ع دححلا تييحتم يماانح يف ىفإ بي نع

 -. . ٠ جروب و عضوي ى ندوه ب َيَحوافمضلاْ

 كحل ومبأ د هننيصملا عييضوم او !نرنخالاو امننلا م احط فلس

 جيلاوي وبادائرد دالك ميند ىبإ هجرخم ىئعح مسج لب الخرم الاو هلاك

 | ىذا لعمل موي لك هريمطي نا فاد تلاسولور ١ع هتساور ىف ١
 ةممجو هسا مرك ىلع داك محل ا لغا ىلع بظاويرل هامش حبس و يلاوضلا لاق
 ا ملك سف اموب نيمجرا هيلع ماو د نيو رملخ اس امد نيرا اى نم

| 

١ 

 ا

 رداع نب نيحأ نب هيدا مع كن ىدح ند يوبسلا بطلا ب انك مجدوب ا

 ا 0210 عام 11 اجب 0177+ ىاطلنا

 عايسسم السم مح تسع كح س1 ع ناظور 1٠ ..... 1 نهرا وسكس لك وو
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 |نيملو ئئهدأ' :لطيلابنو نين ىل مقبلا ل انه هبا نعوم اعبني جحش هيلا نع

 نبراخ و هت و متمالاح نسح ١ ثين حابه و تاعوصولأ ف ينوهلا_#ب ةدروا

 ومص ملا ف ينوب نب هنامع ناروهو مجلاا هنجلا لمدا م اهط ىرس نابح
 هئستم لب ءملطو ىل كبي مث كانعر مم نب ظفاحلا ملع هرم تبا نكتاضمبإ“
 تيزهالاو دئسملا ليويخال اجيت نحول انيمي ملا ب مصر اظ د

 | له واحط جيس ظن حر ملا يإ كيب دح نب هجام نب هحزح د تف هدا
 لع (زفمأ فاجن ٠ افيمنم ه ىدسو ف ارسنا سزلا لام ١مل !لمداو ايشدل ١

 520 اودقدرانلا وكي صل امك ١١ةنكأ نا ا
 ان.!نب !الوا ىعوم مهام دعب اناكين دما اىيسلا إب زل !لنكم

 ديموسرزب ميجزرن قاود ةئسلالهاهطاق ميلعو هب عيا 27

 ا دب نابح نب كاك انعنحلا يهد دل الاق همسْندع نب يحج تاهو ادع

 أ ليي 5 ٠ كب حلا عمضب لاح >

 نوي ةءارما ةيبساو مجيمداجو عطاني نم حمدا ملص 1 لمد ١ بند يسمع
 هب اجو نم اه نوغو مش شيد اعراع ميكس ح ليمصتش ىف ص ضد انه وحدا
 منايا حج دالازم ة دحام قح كتبتي مل ىبطرخلا لان لي هاتنلا لميا

 سب مقدر نب ابع نب نعرح ا هجو نيربلا ىسع نب در واو و مييرسالا ةميب

 ! ثهو داي ةسس ا غد ةدردحرذد يطأ م روس ثمل اعلا اسد م يبيع

 انمحح لوا هيسىعع عب رس هيلياق دسم هلي اع هرب نسج كي وح

 هن هيمدعدو قاثذ ١5 دارس وييثربتملا ى ىكن نر ادأو نم ناهز عماكنوملا
 كسي درو لاق تابع بيبرتل ا ىلع لادلا ىانلا ثيب فيجا نإ

 ةديب رع لهو عي نجي أهتب متنا يبن دزع رعد نا ل وت نب كي دخلا

 >ئ هيوسنلاىتبى ةبوسللا نب مزلل»ل ناةباوهواتامتااضيا |
 | ابني مون لع عاجلا ةياكح نس ضان ايست ئامو ىترد ١ث افصلا
 20ج ار سوي# يف ل قس درة ارعا
 - بدوا ووو اهو ىلا مت ني يجسلا لاو ريكك هيلا

 دب سس سمو ما حسام مب

 1 7 مدرج .٠ يواب ىلا 0 ةك لاك

 ادد نزار هك دج د ةياف اكياشبع م رونا ومبعأ هن الك يلم ىلا اسيل ضرس

 مث اًئلطم املس ا س انلا لوا يه لب امالتس] نييفسسملا تيغصوملا امن لوا

 هيد أدم واسي الام لياضتملا موج محي دلو هرئعالو هركذ انرقمسي
 . هيلع هد الح قطصلاا ناك ةشيباحنع ف اهطلا ف د ياض نماهرتع

 دافع واهل اغتسالاو يلع كدا نب مايو هجير تحرك اذا

 5 "و و س انلا تب نكد ١ تخت ىصوو سب اندارشكو ١ كب تمم يا ط
 : ادد دج ب جات رادو جوخ يب د1
 فك ىلع ايسدلا ئ هج دح سو يلع هس ىلع قطصلل ب اناع امو 2 نيرا

| 

1 



 ثيب هيه تالثحالاه !نمدرو مشيه نع سم ام كاأس ئح ايلع جوزي مث كن
 م ايياضت بز « ىرعتاه رش مطاع ىلع ليل دميهو دابتحالاب حمئا لها

 كيترب هله اد رع ”كزئطي امر سب. دن تصخخا ؤاهن نع نع هكنعا انيال

 ةسنإ اهم مدح ىنح ةح دزمن ا اييلع ني اندو ةيداث, اهجوزان ام دعب شاع هال

 ىكتو ةريئلأ نم انربإت د انخ ةرملا لوط جم د ما ثمل ىك ىهاو نبوديبعو
 ا هنهيءاسن انيتسب نف امرا ايدج ع وذ احب تانج اجبر

 | نس ناتي ملاه دحب تح انب لكوج الكم اهل نركب كك ك. ببسنم ىلا عمال

 |لاجااؤاةستسا !نوكتويا كك يحال ديب واما

 | هام لاش يعمل هيوم ب اومل نم (مْرثم لكل انز كت فمفد الو

 . ١ تليها امر نامل نب عد يح نع ظحاحلا مالك

 م !نملاجرو كلعل اك يدمر د د اورئى كاللشر كر ىمس

 ا نا وجم
 ظ - مزخ نب هلى أب ىلع ملثقي ننام لاعتلل ىسع لشق نا كاجأيل اتق
 | روصاسارب دابخ ميمو نكمم كي ىح ئبد ل لات ىتنم ١ نع كعمل دك

 ْ 6 ١ ءا ذبح فسئص

 ٍْ . مه ف مهل ظحال يا قالت هدا هح رمت يل كاي نيل اذه يشيل

 هنايرج لب نينلاىاهداوروسل ارما ودو سك
 ميو ما م ل مدس يحولون داما

 وبس بيب جسم تايم. .

 وهلا مهن اوسيلخ م اطافلانم مهب هي ام اكىلل ميبسصو ىسل أهل ار و دصند

 | تيروفترووو ا قيعد ا دو. مين تل أعد انيط
 ١ نم واجب بد ريجيم ينمرمعاظ ىندا ع ديل امو قيلمانلا

 ا يمبرلا مي يك امطلا هجرح مم هلم لوهد ةوعد و نمرلا باصعا_ممداشملا

 م ٠ ٠ روكذللا ىش نع رويرثملا ظفشلاب
 مهئافك ارش ل7 كا حلا كاي و سل قوس اياز مسالا )د قدا تبرصبس

 ٠ نير اكنلا دانشلا١لوطو جرتلاو جدل هدو < قم الرع نايفطلارطبلاو

 |( هت ضع اننماو اي. كلان دق انكلاو يداعتملا يى١نح اكئئلاو ل انا عب

 ا اح عيب ريدا ا ازعا تحيل طوب ينك خلا
 يل |سانو كت انالا ناسا ايذالان للا ف صلع ات ١نم ني ىشنرن نك
 ١> هناذ ةوئبمل ١ مالها نم مع يمد درت اشم نع شعم ياش

 يي عي ك لاق رب ردح يبا نما ماصلاو ربل دك عمو بيحنع

 هروب ره مراغشلا ديعسوبأ املي و ىيئيعلا لا قاربطلا اضيا مع هاد رو
 امو انيلأ و! نب هدمعه اور واومشو هلاجرو ىاهي نب ديجاو ريع هع
 5 ٠ ريح هن ويف ارملاظف اهلا دات

 ا انعا نم كتوم نآف ىف جنز هتنلاب اتعب مسطح سس اننلا ييزكرسا
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 يئيسلا كات ىدعس نب لسيس نع بط عانبواقزتكت قه طيب يال اطسي: رس
 7 ٠ مبج عنو ىزل |بوتسب ( نب يسوم نكي جوممل ١لاجر اممد اجر

 .امسادعا اوزوهع“ مدنا تام ىتءان !قيكمد يكرتم نم يي اراد حد لد بس ظ
 د و ءيلغت مد لص قطص الع تقاو هب اىعم ارورب د الا يدع نب ريغ ريشد |

 ! تيا تان عيا وادط شتم كيرف نب لردع لكترو لمذا ىلع مم ينص ننيل و |

 ْ الا طم كب ىج روف لانني اح وبخ نالانرإخ وزو شحم ىلا ع هكر انك اسع 0

 نعم ةلصدأر هج هل لامن :نطلحلا خان در لاط !ىلضالا اضوب الواضون
 سائلا باكو ”مالضالا لاو ىمنحلا لاه دبر ب ص هنطنحى داب اد

 مالا كاتم يلع مودا تفطيو ةييفاجطل ناك و كدعط لزانرمعب دباب ظ

 قو لتتم هلكتيد رم اذان اة تر وك اريد اوأذاتئ ينس عحاربااب كدع
 انهداركأتسع نب جرح او هدسارت نب قداو ىلع نسلرجبب ريث نم هباوعم | نب
 1 هلحت مث نرع او الا اد ده صالة دن زاقماك اك ير وش .ن ابنس نع

 رنا اكيلاوالا ب اسك ةةيدجلا ابويه و ملتنت مف نرهاال اذ رجم الهام

 قطشالو ييزريبطت | ىنارشن ىطعا هب لك وفلل ل ادن ”ةبانجب هّنباصا يدع نب١

 كبكَس ان هدا اع ف ئلنّتتش انكطع توم نا فاخا لاقف يكس | يع

 اطيونب هه وسم ينزح مهلا لاو لصنع ناوننا عدا بدع7 لاّمف ةناوم
 ئفره ةججرد ف هكجرات ىف نكلالسل نك دون ةيخزتمو هنأ ان نايس
 . يقرا غيل ةبىامت لحد اع تكس اغ يك ىوسأللا فيل ىع عمل نإ تي دح
 تاس .ايلادحو تابع اقوا زل جي تيم رع كااوخاي هل ادم
 ال قل ماوي عيني بأ نقاد انو ةماللتاحالص ملت تيار
 5 7 2 يوت ةباصالا لاق هركنم دوقي لانو بلع

 اهات انتبالوا مويلخلا لهو ةردمح اروح مج م: مهرج اح نواخجال هاجر نارتملا ارق

 مهتيشسلا ىلع هر وسال )طخ مقتل سيل ىفث !دارملا يوؤملا لاةرههب ىلك يل
 | هلصتت بولطعلا نالرجعواو يلا ,.دلوصو نع اا: جزومعد تلح لا لصبالو
 1 ١ نيانل )نم نفر زوهت ىلق ةنيويشي الفا بلشلا| ىث تعوق ىببهرب ناو

 ْ انسحلانم ىرحا ئه مالسالا نه تمرة ا 0

 ا يسلإر ا بي ى 76 ناش ند ةيدرلا نم يوسلا قرتعاك جمالا تش اذ

 لوعمس نعم ليعتم ناك ناو ! اير تلخد اذ هلوعمد عم ءل يمت يري يذلا

 قلطتو ةممسالا ىلا ءَيِسصولا نم اهظفنل ة ىأشب اهلل اوم او ىكنل | هيد ف قدسنيب

 مموبس عقرحالا ”مهوجلا نم ركع د ميسلا يد نفت يبرق دسم ىلع ةيبرلا
 4 هب عيسئتملا فضو من عم اندأ كويدا ثم ودرب يحسم (تسالاهب كت ذا

 وضل ازسملا نيبمل مدوٌترم نب لعرمامإ فكالدللا نو ةقغراتو مسلخ ةهرس
 مكب بأ نإ ءلصاو جراولملا هتسن اه ادا ق لخ اخ ةره ئاجو لكما لاب ورضملا

 صحم جا دم

 ع ا ا و



 ةيحيببلا ئسح لصر ادا ) نإ يداوب تررم يفأ هدل لوسير اي لأد' مسخ هال ا ىع ر
 رك وصي هار امهاذ ميلا به نذ مإتث أ ميلا بعد الاقى هيف ىلدعي ملي كم
 مل اهلا لازت ىلع هارض به ند ملدك اذ به نا نهد يبلاد اقم عج نهلمكب نا
 نكي لات نمل هب لدرس او هيك و عربر مك ملف أذ بعهد ذا ىاحأب كاقذ حج د
 كزهأنب ص هب و ني دهفملاب 0 يراخعلا يسوم : ف اوكا
 م دولا وزمكذا مه تتسم قل اه ند ىلع ممل ر انكم مدا هيعصل أ لاّوم
 ا رمكنب حان واس مخ ديبي با انلاؤ
 وه هدد | لص ئطصما بب. 9 .ن.رفتل .ياععلا العا مهد ريكتي نئاورلا

 رمل نم يحاو يب جاديحا ينو مد و ,جلابرم# هتد بيس ق ممسو يلع ظ
 ااةيوكرلاة د اشمل [در يعج ع زدي دعت ىعدتسي مهيرئكتب محلا ناد ممدرتك
 ةدالإ ل ءلضانب ىلا هب موني الإوو لاك ثم لكر فكن اهدشملا ىو ايعطتف اىلع
 نعيرل مالا كا به وه ماو ةذرلاىّئص ورئأىف هاهح بى ارلت وا
 | مهيظملتل مييلعر اج مالسالا محو تانف جاوحلا ن اىلا مدس لهدا نم
 كيلا, ئلتتب اوهسسف اهيارو نيدلا ناكر !ىلاع مئبظ اونو ند (يشلأب

 زل ان امد رح أبتس ىلا لل و مهرحو يس و لب وان لأ قي نتسم
 | مل لض جب جن اوحلا نا ىلع ئيل بسلا انلاعي وجا كاطاخ لا كاك هريهيريزكت ف ||

 مقرزلاو ناقإلا نيب, مقرفتلا باكو .يل اًرْضلا كاقو اس لا قرث نم مرد
 نوهلا ة اللا فراد اك فلا رس نقاط او طلح يحمل اد نيروشمملا نيل اصملا | سب امد ةحابتسا١ن ان اليم هيلا هجواب ىينكتل ١نع نرتكل | ىئبسي
 . ىلا ايامدارويرج بعد 5 كاطب ين كا 3 هبحاو مدس مد ىكعس م اطنحلا نب
 ئكيممالسالا وعل تش ند نال ىلسملا مل جنع نيصراج رع جراوحلا انا
 ْ اورتك لهن اور هزل !لها نع قاع لد سو لاق تيما ناعم جرتيال
 ل دعيالو طع ولتلا باب معطملا دات زار رئكلا ني كاتم
 | نجا ىوزو تءاتح ار رنج نب ذاك كلام نب: قسد نع ع ىممالسلاب

 وخد مس جا ضال اسوا بح ع بع

 ب اد
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 ٍ اراها نيت ملسهألا ندم ريعسلل نعيش و ةياس ب نقلا ديول ىلع

 بط ئييلأ بن ظلت ؤ نوه كوري كك نب نيل ماا قرذلاو

 يهيم لع مشت نسج ةمص ان تيا انس ةطنصخاب نشر نانو نع.

 » كوري وهي و”مهسر نب. ىن رب هدف ناب هريع و :

 اني صرالا جو رص وسي هوبا + افيتنقو ىلا كير اكن نإ ذخ ىددضي ثروكتس
 فتازم ١ نلثحلا دحت ننو ثولا جن اوال هن ى ىحلاب اى ضم ىدح.هب انلح حن

 عوصون نالر وجار وهظ و ةئالخخا ا ا دوج تولوا
 و واد .اكثدملاروب نيل ارب الا ني) ىعح و ل هحدإب كحل الخلا

 كولمان ذ قد جلخ ى الث كلملاو ىحلإب سس انلا نمد محام نمرالا/او بدع

 وهدو رابج عم © درب امج ةكودإىا سمج نئم واه و ىسأ ةيرداولهدادا

 7 يتب لهن) ننلاجر عرتج مس تاعلا درستملاو) بضخلا ىلع لكتب ند

 بفنلا قه ف اطمن !دحبز سوت 5 اراوخ تيملم الرمل ضراال ا الج
 باعشن | هيثم يارجل لاق ةلزخم هنم طخاب يف اهب و ببوعت ام تح أذ شعب

 كثيرون بيوصل هانم معبلاب ىساثنل!نطلحاو هلمد ١ نب نئكترول نب تكلدا كاسب
 هه نود مف ولحد نب نل ) الاري اسس نم مالسالا يلا ددتسس )نسا ىفأ ىئني

 ا بلس نا ىف١ ارمالاى يب نار اظنمالا لهدا فويعصو رجب اعلا يليارع ستستلا
 ةبراهنم مي ١ ستريم كلا برمتا ماما ىلا: ديعيل لفرالا لهي ! ويم كيذا سا
 * مرج يتبع دور ليش يالطسسإلا ىلا ورفادلااون ندم ةوبسل !ماح

 5 كوالا لاب ةرب رجلا ذالب ند

 هن لكلا الوفد اميل نعد ١ ضر ان. لجر كاطقملا جر هن جفن ج د
 00 رح ساو كى أيمسل اب

 لسلفرسكى جمل اهيع .ئكفنالا لب وط هحولا يمد هامل ع ىبرم نهر

 50 ماشدارج انمىلع هل بطتغ وك هدد اذ ةناموززلاثاوكر هر ودبظ لواف

 6 ريسي قيشلاو !ظئارميظاو هبآلق ند ن اهيالا لاز هتك ترف د ىكمت

 مللاثنام لواك همجان هل لامي :لبخر هتم متم ىلع مظع سيح قارعدا يلا ا

 [كيبعو ناس ارثح ىلا !شبيبحو :ممدكلا ىلا اشييج طيف رك ممسك اطخلا |
 قايلمسلان !لبتم و داسنملان ورديظنو داضلا ١ نولتغيف مادرلاى ١
 ىدابلا هل لانتح ناك. نم بوم !لسك نم حركي برح نبا نايطس يف م كلو نم

 موصم غدي ره هعااش امادب لّسعَيم بد دركس- !لصي يح مرقعإو سب ايلا

 ك0 0 ب د ءاهنافز ةي/ةيبزعدنب

 ْ هب ؟ . : 0



 || لفن و وللا هل ا'يارلا جد نكرعن ءجيازو ملمس عب ىفئاعملا تريرط 0

 ينوه د وللا تالا هحاوت ن ئدل)و انشل ١ فر اغملااد اد صدوجلا نع ىطرتد !
 تلوعس زود انيتلاو فاوبك نمل لك قاع تلطمو ف وق نلا انا ضانمذلأ ١

 تلاىالا نشساب اورهاظن و مْ وف ذا ناو دعلا نا ىفاراشاربع ١
 نأسحاوّن ايسسلا ىدنج نب تاب ونلا و تاقاعلا حنلساب اولي وف (ىيبتلا
 نهي نال اكن وكيس لاف قسما ىلعاسسد ئيسلا يرج) نب اهمدأ نم نا عن
 ههرربشسا يرلا ن اويجحلا بلد ىلع يصيد بلقلا هس كارا صعبا لاق و قبس
 يشدنسو هيداعلاؤ ؟ابسلا يال اىلع وكيت مدن ءعبطو هليعو تلح
 سرطتياكهب اين ى ش ىطتمي نم مم وري اوربي د اننخاو بالكم ا الح الع
 ماهناك ندوب و فن اي نلف رايك اذ اريلب ن وعي نم مهتمو هشمر ىف سو واطلا
 ربخ وه نيو بلخلا وهبي نل اه وري نم همم و لج ا؟قمك نب ممم د
 || قرم اكد 5 ر وصلا جرميظي يع تطأ» مانو انما بوتمو | داك هلك
 ةرويعيهامم نا لمع ىارخ نيل ترا تاكساو ابلج ان ابئح ار وس
 فد امن دعم ف نول سرتسب يإ لاسر تسنالا نعناع ها لمحو الالح

 نب ليس نح بط ملعحي نياكي ار لد انعمس دم و لالخا ى لاسر سالاف
 فيعضو ميو نايرل ا .ى!نب هش نبع مشو ىئيملا لأم“ يوك (بسلاروس
 | ذأ هارد دج : اناجر ئيدرطلا دحالاحر ةيتدو |
 ٠ ناطلسلا ىقرشم دحاو طر شنت ا هي املا ف فطر طم ن اهزل ارثحا يف نكست ْ
 ىلع (علا | ثوحإرب و هيدا بيعاع ىنث و بحي انام لع طارشس او اني, نوورصت ماله | فب ميل نال تكل تب اويس م دم اري اس ىلع ميد ني انلأ مياىها ميك د و
 !| هبضصلع مهو هرخانوموري و نايملاة شنو دعي يا هنا طعس ى
 |( ةنب اطبو مطماويوكت نا اوي ي) ميش اطب نم نوكت ن١ دك أداه هططخ ى
 ' لس هب ميد مك ا وح ص قي يلا يه صو وربا لهاالو هريس بحاضص لجرلا
 مق ايس نوع سو درملا ىف لاق يراعطم نال لاقي كب ملا ةساطب

 م موي دبأ ىف اموف كرت انا ةرم هلكت تل اطنأ لك ظ وبرر ا درا د كي ىلا ا نود
 ماما ىنا نع بط هيلا باع ئ ن ويميت ربا ب انا لكس طاوسا
 | سحرلا لاق لبالا ترابك ممن اوبا ىلع غنم :مطالس ي دحد, قيد وكيس اوم . ٠ رحاو مم ىلا س هدرتلا ى نارعو
 لبالا ىرىابملا ه نفد. ادعا حيدر ثمي نم يدق ايرخلا لي الا ىرابص د انا

 ظ ارحان ىطعب الب برجلا ىراسس جاوهتلا يردتم ندد داتميشخ الا يدببا
 | ئه تاكسي نا اها مرتي اوج لبس نين ال هللستت هديه ةزن أو ذح ١ال) اسكس
 ميلان وستكو ةن.اضرم همالف ى فلكتي دا امه ادم بت مييلعر اهسالا

 نوسيلب ال ايل دال لف ايببال/ ضعب ىلاعت هند اىوأ ؟ّرصنا ثييل أومن ىكذد
 فلهلعف ايا نبا او نكت. ياددا لح ادم نوح نب الو بادع !سب الم

 1 ناورب نيرست ىلا ءدجي ني مقار ضو هني د اذر هب ىد ير نب ايلا ىمحيب



 طلاع 7 ١وباغ١نيمل و ئاتر دياي ميغ نعل اناسنلوللا و مملعو

 هفلا هن نش هاطع افا اق داد كل ١ك اكنأت ديشسرلا ج الرو ىط السا
 ب وعى عاج اع داالل اقم امعب حراج الان صولا دارا انرؤب ناني د
 ةويحاباةريبه ن.داراو مكش اند ه نقي ماسو هيلع نا لص ىقطصلملا

 لبكي مل و بانعلا لي اطوس ني نع هب نقي ىنام ىاملاث مب ةنالو
 ميلا عيد ا ا ا ل يسر لع يخل نانا يط

 طم صم اسم داعم كازا ب يديب لا ةزك اهب دعد يانلا ن وكس و
 اهايحييخوت اهطدا همرع بيج يميسل ال اق ؛نباهصلا نيانسةدام سرها |

 ٠ 00 بو ظ

 برسل ن اولا عر يول ايون تيطاح وكسب |
 نب نائما رارلس كيلواف مالكدأ وق نددت تي ووح اهيكلوأ ايل

 مالوعد نب دحاولاو وو بيع نعر احا ون تام نما نود هروهز ارش ظ

 هيصو ا سم عيا هلابذارجي ز همايكا لوطد
 | عييصيل زويد ١ يل !هترهسمب و هرصم ىبغ نت هنص ,يل| هد عرظني ام ف اصخحاش
 ا مالو هنباكتلدالو هيدا مالق ارّمب هسا ظع اون نف معمس و هريدي د هحلا ا

 راصاماوتريع هب تلك اب نتلي فبكت هريخ ل نب ىلع اها هن امة والح هل دكت أ
 ب نالاورب انحبل او ل ومعلا ىف وا بطاخ ميسازع هنبلا نال لكذ
 مالك مهني نيك اين دو هسشن ناشئ هترجصب تيبع و هلّمع بهذ نإ
 لح بط وربح ةفص ةقربوصو هرصبو لب نيكو هب نسل و يملاسنأ بر
 لاقوفيبعُص ه ىندس ئ ّارعلا لاقزؤ يرونملا هةهمضو هب اأو نع
 بيازهوح ١ ئ نيتي طوب طسؤوالا وريبك) ئ كابطلا هاور يشيبملا

 هدب ريش نس ىر نب نكاوبأ دكرتحال ] و اك و سم وهن و هب ود نب هبه
 7 4 ٠ ةمفو و

 ثودىلا ةيسند ٍرْغل ا هدل بيع نبأ ىو ا هلل اد لجر داى توكسس
 هلو ىف عيره جلا طلعو ب اوصد | ناخد ارم ةمليتتم نم ىطب فاد ١ جد
 ىلنومو مهمبد لكم ىدا ئ تعافش ناو ىخع لما تاق نرحل ةسس

 ليز يجرد ىف نع ال يلدا غيلع هلويب ةراشرالاهسشاو نمصمسلا اى

 ىسنوابعصتشا ور افضتسم الا هنس بلطي اها عسا هناربحاي ونملا
 غسيل نواحي ىزنل لج نثاب دارملا ن ا معن نب قاع در ب١و شذ ه نعد

 سانعنب نع ىع ن اضع دب ن اذع هناي بالا مقلطملا تبا اورلا ئ هت اغدتبد

 مد ةسامأ ىف كثي دح نم.؛ك اهسلا رح ئهاثي در و.ق:ارعنا ظئاحلا لاق
 دهان دير يان عبوس كلهر ّنعافشي مثحلالع يبس
 دمي امه الو وبلد شاب عتاد

 لاقيو مهن دل ناسازح كعب اوم وت ريش ةموعب ف دب وكيس

 مي



 لك بلو بهالي 1 ا لوس ندب افرع وي ئاجرتل [|١
 اوؤايزاخب اندر مكيدم ىف لول سا د : سيتسلا ملطم ةيسر امكان ةائمن |[

 ان كارعطاا 4من اور ظعت اند نباؤشن اهله بتمتالو مكرتلا عيا اغم + نالت !

 ىلبرلا لا ىذا ايلف ا ةسيقعاز لابي نيله طر الوو'عيشسلا زم :ةيلأهت يتتو و ظ
 ب ىهشسالا م رب قباذ يرانجدأ و نعت راحل: :مب يتلا نم مهب ناو وزمب نك ظ

 طسوالاوريبكلا (و يارجطنا١ ل2: >ىل ابعللا نب: م 7و يتييقدإلا نبتة ترعب ٠
 ةهرحؤع عينا نع ة برب نب مدد ا:ىدبع نب لنيحس ةللح ! نع فا .هكرياهدهح نب

 هدر وار يظند هكي دج خلات د ةك مرتد ئطق دابملا هلاك ىسيؤاو ه ديرب
 مهل جرت مث لدمسو لكسب تيب دجيلاهو ناوي نم سل: ةيجرس يفت هلا :

 يور هل ىكدضالاك ميبانعيي دري كي ىحلا كتم نابع نب 12و جكسنلا نم
 :.اهدو ئيصم نب ماسح بكل دانس أو :و.هدلا نيك نب. سب'وا هوحا:مثع

 اب عبخصد نك عومصول] قع ن وحلا قب هدرزو | مهد نمو: ئب ١ (مرغيعمص ىلع

 مات امه انش نيىهسالا بينححلا نب وها)ثعد ن بد ون :و ئيسح هنا ىاوصلا ن ا

 هه 2 © تام نتاوي بي نفل 'نب جبري مغم سيلا و

 ده موو ماورئد مالا هند نس مياوزر قددودا داون اداتغا ومآ نقل |

 دوال انوع يب و ىلا نور وان, يااعرلا ىف نو نعد ءارئقإلا لظذلب

 هن وه اذه نا قنصن حيصر مخ اظو عجيسلان وعماكتي وا توصلا نوفتفرب وا
 دس مس هيحصل ا ِ

 نوح هي حي تاس ماوي سلا :نوملال

 شم رحا ىلإ لببم ها طاسنالا طاسب يلار اقتنالا فماون نع نو اكن نا

 ١ نسعالاو زيلعو ه لع داذا بريه قودت مصاخؤ طبرتن او اطار الإ

 نعم ّيح ودمر وربط ىرتع ةفل بلاد هجاخلا ئ ءلاهتس از### عنا:
 الحار ر م توي دسسيوسبلجا فمما اوسرلا

 كاتو مال او كل ىحام ىلع ةدازلاواشا لاهتس | يرد اولي
 | لا_نفلسي ام بلطيو ا ةجاحلا قودامه هدباوي عجب نم نتف حلاو نيا |

 هدر و انمايهشؤب وب ضاىاوع دب وا يصمم بلطر وااعيرش ءل وصح

 ا نمد تبرد اذا تلا نبذاق رود اها كرت ى فلكتما دبل اك حهارك

 منا و دابك بتع“ ودنا نا ترلعو ني هتعلا بحال هسا نا ىفاكد هلومب ,
 ل منع رضا عتس- نادم بتي ةدابسب بيل نيوتيلا ومد

 ناموا ناب عدن رع نول هل هك د م> هب ومول 'هيب املا مثلا تاو ١

 اقبالا متنا كليؤم قا الوتد منيا اهيا عيرط دع يضل

 تربع ىازازل دنا ندوب ةوكاو ميلا هدد لتس ئب ياداّك ملا يمينك |

 هببا ىلع ركنا تاييدر ىملا لاق هركذذ لود سو عيلخ هند! لصدتسا لويس

 ل نانم كانب ثيحال اخو اليت طلابي مل ام ىلإ يت هنال م بسسلاه نه ّى |
 ب دالا مْ عن واخعلا نم أدر ا اردعالا باب ئند انيلمحو 'فروالاوايسالا |

 7 و
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 | بيرج تي فاما لاك كال احس تسعي ليم اهلا هظنو بدالا|
 | ىمتنل ة لغم د. نط فانتم / 3 ةيوالالا يح دوو

 يور ماا لوم ربل لغو اك ممدسملاب روث اذ مودا ناولنس

 امربب ممشدإ جو وسل ادرتبل ان أت اك ملكي ىلا هدد دن
 يس ب و نكّينتال :ةرتبلا با ايع لك ايلا نم
 رعد دج .ةرقبل أ لمعي ْئ لايكمار لاو كالحلاو ؛لطاابل او يحلا نيب, ن وزمعال

 | نحسن عرزازاج ا ييوروج انه لهد] طلب لب درب هورحو ىبب ايو بطز نيد
 ا 1 ا بيوت ْء يق اًرعدإ ظءاحلا لاك ص اق و.ى.١نبا

 ع 30د يفد ب ا تاقويس ل ا جيعس
 ف 5 عهس رمل يبن نال يحس

 | ضيبرع كد الا هموت: ىمبتشم يأ سنكجا جيم 1 انو لاسم

 | عوينوطملع افتسمدل طيظ لوا رصإخ بلاطد رد ان اطلان كن هيرآلا
 | لسطح ابكلانف اهب لإ اوي. هبو تكتمل اىل ى.ايذكم ورلا يفارضئد وشم
 ! لأ ءامزناديلاوإ هل ابا نمل لجد دارا فا ئنرلا بع وساج ئ و مح الملا
 | لع ىحأ لمجد دنلولا هل لامي لجر نوكتس ناّماو:جاسو ىلع س١ لص
 وعول فةبدح يجزم رك اضع نب و ه تمس يا لياي زل! ةيهوم دعم

 نك ناسح ئ ريع قبس وكئ ع هيك يلع نكعتخ انو جورمل ال. كثي هح ند

 1 سل جا يسع اب اع ىئناأ

 ناسخ نع هبصصكاوع ةعسمل نبهنخ لانتذ هيد يلع ىلتنع او
 جنح وب كعب دين او قددوي نب ةيلعتس والامان اه ابا تئنمس ا

 انت ضاملعر ةفلساميلا رم ئفح نلا لع هركاز نكاضعب نب مالظ كمح ى' ْ ١

 0 راع 5 2 * لويس لولمب هاب هجرت علت عب هنيسحلا

 ثيرلبا ف :نوينهمتعا و نازل نوارقتا ىما قد يادعبد نه موو ن

 هرتملزخع نرجاو اوال اق قيل عج ىو دعمك اتف ا رضا اي
 لكس ارد امل نيرسالا نيب جب امتي الو ععدالو ب] تكذ نوكيالو مَ

 الكم ءل ضخ (صيصتغعو امهتد ئينرم ىئسلا قد مرزلتسي دل ا
 ىبنح ال كن كذك سد ١الا ةكوطم هلر كنب د اسشلا نم ىناك كك هلوجد

 مه داري هباصاب ٍلاجرقتلا هبمثس يبيطل الام اب اطنخ ال أ يوب ىق نم

 ينط نب هءاف د اشلا نيوجلا بلطي .نيرادلا ثاروسنحلاو ةبيخحلا 59

 ا حو نن ) نيو يهالاو ددح ارجلا الارئمدال منا
 7 ملوك ب اب ىم انكتسالو رانا حسين

 ياو لورا اهاياياتسللل
 لضي و ني را ندا نافصمالا ي ديبالا يا 5 نهلا ىندج نم قاتسملا يلطاو

 دم طاطخ نال لو انتم ىزلا وه رشم زنا كاتو ىتن | اضد ١ اباطخحلا هي

 هعكرهدزلا طلاخ انو م هلمايب رك

 0-00 انين ع ل هل 8



 ف اهب كس اا نعتلا نب هكاباو هاا اذ اع نيدلا ئ ١+ ميلا بتكجطالسلا
 هم اهب مدا ةكسلتت ١ اريبكا عبس نيم | كرر شا ُكئرع نن بي
 نئيبدأ (2 يلسلا ىلع ةاثيوانيثا وخل ىل 1 "ىليلو هين ةكول بكاميرا كب
 فد ِمْوَق ماما نارتفلا ىس انهاد ىذا كيلع اويرح اممددا بمح ككاو هام
 مهلا تيجامب اولذشس مم و هرب نان نع مهداوغاو َميظلا ىلع د دريل اناولجشس
 بهانمراه ولهما تلئع اراهمرعم قياس هبمد ند ميعنم موقاو يشن أين د ند
 نارتلا ميمس نان ول وامي © رع امل هولوأت اوممس اذا اهل اوبمد دي هير
 مب نااولع ناوكلل ناو هاوس املك نم ةرئكت نم هييغي أم او هنوعتتي ناال
 نب نعرتكاسسع نبا تلح ىلع هس ؛مالكولع مونمل ائ اد ىلع اولح ب اطخلا
 هي فقيصئاراصتفاُد يفي ءل او مسد ىبااضيا هع هاد رو سابع

 ده .« دب نس رع بلع

 مدورلا ومحو ارّقلا دود لادلاو سل ارّعلا نامي د نامزل ارح أ نولكتس
 اركي نب ل! موتحل ارشد روش دومتيلد ث امزل أ كلذ ىر د ! ند تادي د
 بدر وفخم ايها! ةاديزق ضر الايلا مهد اضباباومر اهيصن كاحلارهاظئ

 ةئاتلل نوضتو اطل ا'ن ى دعب هب ريت زعو هددان مهلهمل ابع اهربلكد ارت
 ىلع وعلا اورطع ١ميسش,د ابابجت ىريقل هر امه ارزالا ئيعب بؤي هلا لفت | ىلإ
 بتكرتي ممسوئد نوف اجار همتسا ىلا ذالم ىلع مصدأو ئسملا سيل

 مانا مذيع اول ان ميمظمتو ىهرلع ئلئلا ان بجو تااوبهسلا :

 روش ل هج نيج مهد ار اح انضد اد مسو نب ىلع نمطلاو اهإ وانت نم اذّجرو
 يحز اف ورم نيردلا ند اوهام ىلسل ارم اكاو بتل اينع اىلع نمطلا ىلا
 ميناوياعامو يس اليرلا تانلريهكزتامد قسري هنااويلظ ن ورعشس ال

 | ذا مط وعد ماج ىلا هدد ندع معي تردال ىن نم اليلت ايشنا وكرت

 اوهأنو اولومس موه و وه ردك نيك سل الوعد هكر اذ اهرحامح ه4 زال لدا ناك
 لوطو سئ انطلا لوط و ىب اللا ىسك اوعصُم وادربجوريه ملعب
 سلاجلادو ص نب اويكتشد راهب ا مظعتو ميل اريم و مماهداربكو ماىألا
 بد اولحو اوناق اىيح اوثنع اوطيضو اولضا واولصُم ىنلابالا نبا ورضيت و

 قش دالوالا ملعمل لهات امو داموسج الأ ىوع يب موس مه رح اولا ناكدك

 مالزرل مدن دوت درب او هؤموكيميب مولا نيلخل هنن تما ىلع قطخعيلا
 أويلظ نينا اويسنو نول اعلفاغي ىترامو نوشهأ يعد اريعت ود
 : 7 + مئعويد ار مماما نإ نع لح ويجلس بلقتم يا
 روبل اب مكؤي ىج اهلع ميدا نومعزي دما ند ىنان ن اسرلارثحاي نوكيسم
 بد مع نمرسملا ماكحالا و مي هاوس ١ كي داحالا نيرهكواباالو د ١ هن اوممس

 رمهتع مشا او عدو هود ٌنحا يلروهد ان ادرمك اناذ مجد ازل نب اًمعداو

 نئ نما نيب دومرشملا ىلع هلجن ىو ىبطل ا لاك ع ١ ع ,هدى هلعدب و

 مدولب د ىا سن اثلا نييوقنأب هب داري هن او تن اع وضوملا اهي. دارملا ن وكيت
 مسلسلات

 «سوصمت

 جم ومايا

 2 ” دنس“ يي وتاج و سوريون 0 ب ا 72:7 ا

 عدس هضجميحفمي 2 بح يع بيحس نوح ب بيب نجع يبو سيدسم يي هو امم

 ني ا رح وم صعد هيو مضارب يعد 0 ري هم
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 هومر م مح

 ينالوا خد ميعأو ماك بريل ميك وار مال! لع يشل ع هوعمسب ملاب
 لغيؤلاج يرسخ اد رم يلد ئنعالا قلنال ناىجبتي كب دحلان ال كلامك هوم

 +انمدو ىف اصلا فا ملا ىتهتبب ىح هلم ىع ةنءاسالاو تفشل نبيل و

 عقم ريغ كأن نب ىصعلكئ عتب دقن هتازعب ن رمد و ةوبسلا مالعا
 ملا ةربرهد 0 هت رس "م فوصتمملا مي نسل لهيج نيكل نكلذ
 ٠ هريع هل وله الو اك لاق معجرب مع
 اا ب دسم مسئيح ! نوع وضرتع اونا ن اوه تن: ارجإ لوكس

 0 اسنطب سكت! نعد روجر اذ ند اعرش هىيب انيضعب نادرلكت واعورشم

 املس يبلقج كيم روش زقاخ ا قبو قدمنا لاو تامل قياخ عرشسل!تئاوي
 حقو عي كله روهلعخب ايصار الب نش وهواة عرج لج ةاسوتتتللا نم
 هجايتح اوروهاوح ئ هطلاخال مائال/ ب اكترا نم نورهال اك الهلا بجوب امي
 رمت زب فيزتنلا وريهي اوحاب هيسئتتن اورجهيلاهج اب نمرلا و ملصم ال

 1 هن دعو

 .ماهاهنتد الط نيردل | ىلا وملك نع رسال و ميملفمت ميم اهرممتترهر ىائعلا

 وبس الكت بعضو هنو ماطسن نب ماكس ميد جدل! لات سابع نب نع بط 3

 تلوفت ويديس ميال او حا ئسملأ نم هجرشع رجل كن ثصملا ميم
 . ه منع هددا صر ةياوابس ىلإ هب بح نود ميم هجرح روم بيغ

 نما اذحمب هكحسعمب لت كل ىلخ نولي لم اهب ابوس
 بض مكاو بيع نعرابهحا هاذ ةدببلا ةرمد اكلنا هءارهمو هنوُبن مالعا

 - . 0 مع سايهروساي نب نام ع
 ظ نوه ىصبال يان نّسلاد ثوب نكي امزك حا ميج حاضت يدعب ن واسس

 تكرمح ناي اورنكو_رظيورييح نب اديلك هدايع لامها قلد ال ىف انقد هناي

 | يئمرتلاو ةنسلا د وادوياممع ه اور وامؤع هيد ٠ضر ب اطخحلا ع عرب سمخ نب ئع

 كي غيت ى ا ول طفلي ئانلأ ني هجانم نب و ر فعل ا نيب

 60 ب تمل اد. نيب نكملأ يف

 1 بلا لع مب يسد اسم هما عم ص اصتم ينعي دن وكسع
 ب ولك ىارام وت ابيفلاد ر اناا نب تنال 'ةىمثل اة مالك نم امد مهيل ا هدلا

 م. ثي داحان ورب د ثوب نب س املا سور ىلع ن ىموتمد ىم ايش اش بكد

 ْ تلخلا تب ادت يلازشدا لاق ة 5 لصلأائعو هدد اركو عن ولشتشم وايل لص اال

 بع ه روض نإع مس هيك ىيل اب كد نوملكت واعائج ان مرحي ظاعوي

 ريفح مالك نكت مث وري» م أق و بولتشا نب طتشتنن روهرع لاح ن رسمشسبتب و

 ده فلكتم جت اضطصتملب اند ل..نسلجاا ال نصي بلعب قمار
 م. اهلع نامزد ار ريحا ن نوكتس اعونرم سابع ند ثياىح نب سودرفلا ىو
 هد دو صيربال ورههدب و قدري ون قيلعرتالو ةرثجالا هج س انلا ثويعرد

 ومال ان ايبشتنع نع نوننيب لوقطد | يح هن قصتي ولجكلا دنع ن طسمبنب و

 ى هلانضن نب لجون لخ رع نمرلا دع اهرور ابجلا كيل ىانومتنب الو

 ننال



 وع وي . .. مهوهو مهلا ميل مرك ىلغ نع مسلاى أ

 ثيىناسكيلع ن دركسون وركتبإد رهن ودرعي اجر دمت نيريكو رنا خذي
 يار سو درثمدا لاق لجو رع هسا ىدع نا معاطالف كم لك د ىردأ نو
 تانيا, ثان و ثيرجللا نفح و حبلإب نولوب وةدسلان ويئلعب دومسس نبا

 مك اجب ملع جررخلا  وكجرال و ورح اب الد قسئلاد كوستي ال مامال ناب
 سبا ضر تم اصل نب :دادع نع بف اتمملا ن كب ىماعل أ نم ب رما اهي عاطبال
 نيفضوفنو نّوأو نب هددا يع بن درست هناي يه هلا درو ميجص اك دا مع

 بد ىف اك ةكب نحلا بيس رو ئىسحرم و مسسحل تلصخا زد نإ فرعي هبو ىذا
 ملك ههدالصءددا لوسر تيىمسد اتم اع ىلع له د ةدابع نادك د دسلاو

 مىجار أف كيل ها نمي واعم نأ هىيب ىسد ينلادو لاقرثن هى اسم لومي
 0 ْ :إ ه انوع نايع
 دنا معاطبم مهم ليه ند زيكاريمر, مسا هصيامو نو ميمي ارم اروكيليس
 رز ولا رمهبلعُم هدنا هيصع ممم يع نم هركشيلا مك يك عورجال مهل
 ياربصلا يدعو مليحازا ىئسش ان ن ودا صارت واو رز ولا فاشكن [١ لاك
 . صتع اط ب وجو ىلا ةر اما ديد هوس ل اذ_ربسحلا الارض انا ىروكك يد لطال

 ايمملا قش وروهللع م ورحلا نمري ندع اوريهل دايمنالا مورل واقراجاناو
 تلاق نب رارلا باصن اهو,م ىمد ىل١ّةس ابيسلا نب ملك ىل نو افملإرايظاو
 اعيش ارز و اه انس مص انها ملي زكلا ب وتصل ىادزولاب بدرب دعس شرا

 هرييظو مخ و لم احا مدخي يذلا لهل !: ايل امحا مي وعصو بم اعنا ىلع انيلمث
 كاقد يىممسم نب ني بط ىيناركم الاوهيو رن ولا رنج معالوا هرسيي لد لو
 ماحوا كات نازل ىف كانت مارح نب حلا ميم نال دكذ ول نيعص يقارعل ١ ظفاهلأ

 م.نع ضيا مو نما ده هل قاسو كيب ىلا رككم + كاددو كوع

 | بطضست _42اك ائانمضلائ ىفد ثلاك ا مني نب ىلا
 انفيددعت ظ ا : ب. جمل قفا
 كدول اجو تولاط:ن نري وحاسم جوج اب ىو نم نوماس | نق قيس

 ليرد نايميهت نامسا اص نات كالسسس عبس روهدالسرب اوريصميب اكسو

 لاء بلا نم جوجام و كرتدأ نم حوجاب لبق د ثني كو نماههو ف صلأ :

 وح نب تن اب ليش نم ناس ان انيس نم ن انرصن ناتعا هر فارهلا نبا
 يا اقولاب طلت مدا ىم ند اوّملخ ىهي اد لوّمداو ىسعرىب ميج رخو
 / ماشدكلا لها نعس مسلح اماو يلع ليل دالالا دج سرع يوح ئما وسبل و
 هيينجرات دسلا اوس ا ئنرنغلانو خر وميك د اوسسا ميههلم ةمانان اهلا د

 قلل... هيي: :: تف ناسف نيا تلطل ارز ليل امرك كابل ايا
 نوح نوح ول 1

 د كا يال ليش مولا دئاا يلق ]

 | اينئلمطي ظ الطن وهران صم مادا مظي نت ىعف كاحأ و الوصع
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 ه طلتشحا ني و دي عمس نب دلاع ميد ئؤعيملا' 1

 مد هالو دحريع ىلا نجوي اسي هئدل يرام نوع و جيسلا نب ملدحأو هب ميسم
 ا اف ة دمام هاب دة هيأ نخ كي مو درادا اور ىقنم

 ' ٠ ريم رع ىو. ىلا ة
 ري امن ةاكر الن رص اوان ةيراطسلا امرئ و ملج اهئاوبتع ارل اياب انسلا

 تاكزلا+ ,ءاديف ينال ردح توداي و ول مكوك نب حرت شم | انوار ايحن ساو

 لاق هلع سار رباجانعي مح اقلط تاوم : نب يلمح اج همف د ام وهو :نينك

 بساع هنن ل اظلاو باسخرمئد مالا ندلخديب د صتلتخلاو قياما

 0ييصح دام 2 للاطوإ تنؤزجب نتل لاجمل لضا م وطار دست اج

 لضر نع شهلا ن عرب سنتلاو دكت اريج اب داس من 0س

 م اضيا اربطلا ,معهاور وانكمد يحل ارب رجدشم معنا در دلل يأ نع

 الاجر ءلاجرو ييمحلا دات
 ذيل اقول يف نيج نادال عدذال عم ا ةليمس او لهز الاىلع ىااميملا

 مثكو كلاما نو ماجة الاعال سد ) لبس ف ندد أنا متن وش لس املا
 ليللاى نوب و ةدابعل اى لسللاب م.اتد ١ واول انامضعُب ى و ناب اورلا نم
 اش الار اهيل رهن اصلا هجولا ناحلا مهل وف ئ اك لكلا تءاكرملا

 تابا اورلا نصمي اواج كك نلوم رعد ريد امداو ده | اك كاو تس ضن الز ظ

 ءازنكوطني ماصلاكدةنيال ماد اكوهد د ه دحب ميلمف لج (عيس لك تص و |
 ىو بهد ب يزلا ىىاسلا ىعن و فرن انبالا هرك د ىبسيل ميلل !ىلعرما هّمل و

 بهاد نس بدالاو قريح ئلكسم لاو تلا عمت اد هيمتك أ

 . ه٠ ممك مها نصر نريررمد ىلإ نع ةراكتلاى هةةاكزلا ئ

 لي قو سديكالا له ةدحواب م 7-5 ملهعم يسب ابيل

 ةرسما نكت د جاجبإب هرخاشملا يارمك ئال/ نب اك ير ندم لا هركذ بيهم يكس

 هوةاريا مهم و راتسالا لمح نم هيلع أك مارح تاور رخا مىيهيل نبثا

 متع عابسلا ولج هازال ١ه وسبب اب يهاصك يمريذ تانشا باستسي نإ

 ف أو ريال هارهام دعت ىئيملا لاك عيد نحل فيخسيبا ىبل بح

 نجا مث ريع ناك نأ هع هطعنصو ىيعم نب فدو جاور ميمى نعي

 هب نكي ئيعس نب ناكد ا ىاغعضلاىن يهددلا هدر وا يرصملا ىسيع نبا
 فتسصناز زرع موصل ع دسم !هجرد طغت الخ ابو يتنثا متت ةةكوه-و
 ٠ ٠ 3 . ه ميقام عد موصل

 ني ليني ناتو تيدا موب اجب تنهض و رغما قياس اني ةخجرا ىلا ١

 :نملايلع مه هله وااعل دش شجحلا ىيرمكاقب اس كالبو نس :

 بشلل تبذي مل ام مجمل ام تي يو مالسالا يلا مكبس سلا مليضف ! مدام
 دا دمدأو بييعصو د البو بادر اعوركنوبا مالسالل ةيسمتش لق نان

 قرع يبلاأو م ةئالث : ةدحس ةكالث ةدس يملا دعي ندا تابسل انانلت|
 صمم بسال صلوا ميج صبغت لا ب اس يسم ل يل سل سل سا
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 1 ةعنوايؤ بيج اويزهي هيغل خلاوتخ ] ولى هيطيودييم مياتاددهواسرلت |

 مع 2ك بط ديشانعش ءل اخ وءاراههف) ل اخس ان هدهلاصمت ى داوي ولع
 مّىعْض هاو ةراعو ىبفد كلان اق تب ان ئع نا داو نب راع هب درت 'ك لاق ىش)

 ب نب تو اع رع !لاجر ياربطلا لاحر ىئريلا امو يزتنأ يطع دانلا

 اظغملاب امص ىفيمعملا كات قاه مانع بط ى عاش علف و قوه نادان

 نفع م بانو عتفملا :بابليزلا قياس ادق ارم اعل ايما هزم مرتب عديم قاف

 قيماال لطااباكرياخب معدل اورياحىا عنارجلل كات ةماماىل١ا نع ىلع

 اعينسى ائنتا نّيلو ىلاغت 200 ىوكذملا كاكللا حبسلا دانسإلا نم ا

 انزال نكي رن تيمغ هو كش ايدل روس كاي دم اتكك ١ خاب ام ناكفملا نب

  ىدابتلا ليت اذ راما لقن اموم اهيم ا ءليسبلا عر ابشع ايتنايا

 اثنا هس انخوك شي الم ماس ناد حنش ابك دال ةر ابي نوكق دهملا قالطاو
 بنكي نع يمايدلاو جشلاربا!نكو نارتلا لبإض ف كانو دزيمع ديكا ناب
 نم حرج الادأ اوحراال ا .و مل عيد! ىلص مننا لوس ىل لاك بمك ربا

 بم نارتلا ندا هئسيتع الا نال ناجى قيل انتم وني بوت هيا

 5 هك : . ٠ كك_ يم هركذ زد

 نيمي اتياوهدو نب نب حبوب ن اقع ىس سماد اسئلك 0
 قاما ر هلا بيحس بحاص وبوس نب ىسيع ىلا قب ؛ اممسلأو هرعب

 كراشيإل بدأنم نيل مكو ىلعل مبقنس نب اه مظخع اذ بلا اه كا نب ىلع ذيل

 ةىوكنلار ايلا بيحب نمت ناىلع لد كمر ىلا نمد تكن نار خب لاك اي

 بط هلم |مإ ضتقي ير ازعل حنس د هدعب وا يسيع نمن ئ تناكيسيب ف |

 ييفييتنلا لات ىنن أبهر نب نع ىحاو هجو نساه لك وسنن < من وبدعم نب ذأ

 ملا ةيكيؤان ومرما ةلعتمو نابح توم نول اهيل هياط

 لاتراغعضلا ى يكبح هحولا!نوونعهاورو ىشا ييغ*وا نوح سلا

 ةبوجوهيو مت مرج نمالا فرغنال كبي حلا هك و زخم ينس نوكلدلا ىسح

 7 55 0 5 دع

 ليبي را عاود ةازلا لن هسلإ ءاطتسنائب اعتمد ىبداولا لسبتلا |[

 كل الاب واطتسالا/ يا نا ىف اشسلا كوم سوبوهير.ئعاتداذ اف ركن د نب نأ نح ١

 نبل جكلمدابت اهيابلاق ةرج احاول اثنا دنا !ىييايا بدرس بج وا ١ ككل د

 ةميتحتوبا اييلطحو تي طل اي بسككأزو يكدللا ككم نم ىلغ نحت |
 هته ايمانيح لاقل 5: ه رسمهمخ (رب نع اه الك كد ه:وّيسسس ىف ينابشما نيررسالا

 راع قي هيوخس نيمحبعنم فاقد قلنا هدا بعدن رب صرتي نائما

 ,ممكاربر ملح رلاز دازلا لاق أ ف ليبسلا امها هلوسراب لاب تلاث
 3035-3 انب ميهارب! ديد ب نموه أي يه نل ا لأ5 نقف ءجاوصي نيجلزو عنوممل

 همي يبسزجاو خدر« يسم شيمل ىلا ايي شو ١

 اذ اامس كيب ياهلا نسمي : , ه ىذا |

 و 2 2“ ديه > - قويا ح - 1

 ا يب - دم د ع عي تمدك يا تع ع خو ويد ا ا ريف

 دمي زك يراهن هدو دج دمحم قذ

 2 كا ع



 غ2 ناين أ
 ا اوم وع فرحا هب اهمال انش تيوتا كيذا ا

 0-5 مسافتلا د ووجوب وبجسا انالا ا
 ةسالا نمو اص لمان عيال يذلا اسنسسلا كو ئع متمحازت داتتعا ا

 روت الرع دع ملول با وس ووالد دما نانو اينبدلا ىو الضخ .

 0 تا كو اك كر ىلا انهو اريح امظع ناك هتبكتر ا ام
 ع .راانيامحو َةدالشل !تاروع نم تمببل نص ةادوج نام

 ت17 اراب سس ووو دارج نأ كيسا
 ْ + | ىلا وين اركشن بجو ان ابجارو لكم باوجولا اني

 ا 10 ما بيو ا مال لا
 هرمد اظو فيعنص يامل لاق لاكو كينءيرعد او انعضلا
 ٍ دا ءاور دقت بي وهو ةنسل ان نح اجر ةريرل ها

 ١ 0 ا ووو نوي عارضا نع

 « ام صغف ابخاس 0 ام ةاورلاة روهجسلا تئلب نيح ص

 ْ اه رجيريلف ىلا ىلع
 | يي ةسسيللد 'ئتكرط او نوه دتحا ون نيل  اضعاميعسم ىلبع ىوهسمل ١
 أ يئارلا بعام لعد ووبسلا لاح ضرال| ىلع ايمو كب داب كن اىدع هفيغذفي

 | هوايا هر و هلوه كوالا دارا كرب وبحب يوؤللا لات و جنم اكمل

 | مد تي ار امو هب وجوب دح !لقب رياذا عمشت ! يأ تييبلا] نيمعتكا تيب

 ١ ةطدرملا يا ميكتو + مدرعب اهوضر و ةزورلا !.وانصلا ىلع. اضيان ديل !عفرو
 ا | تعااننع ينعي ةالصلا تمئااذاث" : هم وزعملا ةث لشن ١ يار اجلا ينينت ينحل

 1 ٠ 2 سب ابعب نب ع بطخرالا بيح) نجو ازا
 || تكرم دهس ينم ارو عضو فيتبك ا د ينك و ةسمحلا لضم وعتلا
 ا | ةوسسلا عضو ب وصو هْيم تن انملاب هسا تر خا لمر الام ايممامش

 ٍْ | ينيلرلل افالخ يمنع الا رع هب قغسماوهو اهيلع لب [علا عم ة ىوكتملا
 ' مقا فا سبرسنإو ادب مقمسم عين ةريدكك ذ كرت ان ازريجحلا ميضْف لبد م.م

 ا 42 ا ال تا

 ١ قطان ليال دس طخ تلبي ضالو يظل الو تاهل

 | تبةللاو نع بطين ايهرهمداو يالإو كعرا او يمسالئد يلعراتناانولا
 0 ني ءىمهلد نإ ملك ه اور و مهْنضال |
 1 0 ا ا و «ىا كرب هلارو سلا

 أ تاو امسي او اد يومم .ال ىا هو نت الذ
 | ةالصو سلع هد ١5 لص و ناب الع نولمحب تس المو فن نان



 ةيوفلا خية ماد نكح عنخ راو مل جت نيب س1 نيو شلا نر ايشتملو 125 الخا

 تن ىلاعت هناهدك جلأ حا | بلا هعورلل و 3 هامش لف الث ةحانازو عن اسكاو

 هن.اكن عاطل باستلا ىو داي ثر قفرلااى ةايحلا كه ةداد توك ود نا

 دولا | نع رممحرب ىتذ هقللل اجمد و ةهنلاة د ابنا انة وو وسلا لمح

 نمو نحز جمداز ةظيو جربي قج اوال نع اناا هيد ىشيعلا ك13.ير دخلا

 تنضم ديدن مراعي اانا ا اماسي واو ١

 هديحمل
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 نوطملاب ىللاو يظعنل ئانص رلخخا نمومي ىنارظحالل هدا :خللج اهينلا :

 دشيع نا! جاتسجام لاب قئلخن ان يااخملاىج هيدر هاكاداق هيتيشا |

 لعلو بعصتسيس ىكدربندت وههاطلار دعب ,ىخكتسم ىلا لصون او بج احلا

 اعود مف: بقل ا هييتتر امن ول دل ابعت يحال هديل لاي نص طعم ْ

 اهب. نصت لم وهل طنملا نصت تتم ك انصدم وج اوؤامل ظبدح ول اهدذف لطول أم |

 سر الو اًمضْوم فرس نأ/ اك دويحوا لس. دوحلا بح ناكول و لثر انحتلا |

 فننقو بادو دع امنملا ن اىدخ اندم ةنادل اؤيماحم انو هوو داخل |

 بجوتساو اليشم ن اك منع نصنط نماو جام لا بج قدس ةيحيويسيستيب تي ١
 تل نب.ىلاوسع اد.ن اهيتمالا مييقَم سس يع ارلا تاكو هس نك انهي خلا ملأ ا

 تلون خيل ادعي وكواو يدا لباس ال ما ل يملا عم لضح تاييشتملا
 هت درجالا لح امهم لك وحس ري و لصالاوهانش لئلا هلبايتي و ىنتلا |

 كيب كاسنالاايضالل ادام قروي نيالا ى ماس فدعتو أ يي

 وأم ؤيبو بيك بذن ُكاسمالا بيك ثيح لايبل او لظاو لح لذبلا بحي

 احيا ةضاشي لا اال داع عازب او دوحلاو دوج اونعت
 ككاو ما شاول حضني ناجح, يسال يبل ىميؤلال لو طز ابي هيلذا وكب
 ابنا طنب وللا هدرا يطأ كلا ! ضو لضصلا ه نص دولا نم
 عت لكذ, هرب كدت ار ورصص نم اهياذ كسيذ فالك ةداع اشكال

 يفك ازيسلا ىلع معبطت نلكيوزبرلاويلا ق طنب, دويحلاو سئعالؤوداوج
 نس ابع ن نع حان اهب جات لؤر انعلا نيلذؤحلا لعن مهو ائيجبلا د قلفأ5 فراوملا

 ب سرلا ىمل حض نم دهأ هجركك ىل نب |هرعي اظر ير نامأ مخحتموو

 ميثم اوباه اهرب ىطيوزمل ظالم هبت اجلا ولو كلان مقام !هةئالييم
 6. كان بلش يدي يدوم ْ

 م اة اساوهل تلقلأ مع هدءاطملإب هيسننلا نيلاوعتوزي مدا ذر داتا
 اهممئصخن نلحا نذ ايلا تاي هيام اصاعا مسجلا ماجن نم ةرجت

 |تايلدتنانت اضع رادبا هك نم ةرججب لئعل او ىلا ىصطلا) كتذ ه داق

 أ ىعي اثنا ىف ئئصغلا يكد هداخ ابءانضعا نم تصب دخان و اهب لا

 أنك هع تالا ب اةمال اش اشي منتي و يسن م تلقا يااطولا نا
 دّذ يلخ مند ط دّجع و لصالا | نموم نلح !نذ نبهت ب لك ىلع وعدو ق يللا

 دع ء



 بيري ا ل ووو يو سس يسع ع سس

 (' .فمنم ىلعل بب لكعل او درب الار ايد يلا ةيذاجلأَينولا ْن ورملاب كك ييريش رعد
 | ىلا دنا دلو نول ىلا ث داح. كك ونجرلا ناضب © قىشولا مدعو كابال)
 دوحوي ]نع سفنل !(ئيس صاوحلا ذو د وجوملا ل هدب سيعمل [١ نهج ماومد ادعس  هيبزت ل للحل سيل ليدل او ةنكسلا ب ابط لول ل ٍضماكمعالا بساع أايبمم بساجي و زرتنلا شيع نئيعب ند ليك |ىام عنا نيو كي تذاوصاراد
 ' ,نست(مالوم لاعاد اّمع اان عو ايشالاب اكن ايد دوبمكلا يحاول ا, يبث دومعم و
 ىلع ئاهالك بح دافعا ا نك ودارت الا ف طد هالوم كلهم ىفنمد يح
 يعن نبناهاع نع دكرسكملا رينم نب دع ىعاضالك بعد ىع يدم اوببا
 ومنو قسبلا هجرؤم لاق ةربرردد ى) نع جرعالا نع عيصخلا نب د واد نع عيش! نب نأ نب زب زعلا دبح نع يبحر رب ديع نأ سع ىرإ نع «بيبش
 دمج ا نع ل الثملا ري نب هدد! بع مع بل اط يب ,ا نب ئسحلا نعزح تنيعّص
 بنلي اهرلا بع نب هي بع نع عكشمستم اانا رطعا نب ب (طنحلا نبا

 مى !ةجرتن طح هدا بح نب محاع منول اج نب منا نبع هببدُرَْت ميعحتوبا لاك قيمبدا تسع نير اهحنع لج طلذ ,تانكن د: وييشبو نيعنص رفاغ عوضوم ئ يؤجل نب لاق هسا نبع نيزباج نع يدؤلإ كلانع
 تالاي نب ىسدا عوز انشلاو ركاسنع ند ىذا تامتم.هلاجروزيكتسم كيرج كي ىدلا ئحال اوك, عير نزلا زينعس ىف نع ىسل (يطلازئخج
 لوسير اهربطنح ؟يطلح كوالاك ىسنن ١ نيه لق اطنلل !ن لدن! عم نكت
 س (ثلاابباي لاك وله د او هداني مشا روص سو يلع سس !ىلص هددا
 | - |٠ قلنا انياب مالسالا: يم اوه سح ان اشي د مالسالا مكر اتلخا ند هسا ن١
 مدس لش ناكنوانيدلاؤ ام اصعاو ممجلاؤةرج ائيسلان الا... نما
 ٌيحان اضنعا نب ئصخب اتلعتم ل ازيال اجمد كتم ناكنم اًشدلاى اين د رانلاو رهن موللان الا ممجلاو دروب ئخايم احطها نم نصغب اندهتي كاردال
 هكردوخملا نبهر قار فض افكر وا ازعلا نزل الآ5 ةهكس اعنع امعضلا ثابجب ةاور و. ةبوأعم نعرد ليهمد اى وأغمحلطم همام وىئد ارانلاه ذرود

 د ناطمالا هوئشكت الو نكامالا لرمي الو تءاييجلا لي الذ ! ةدسع هيدا ىلاغن رفاسلا برق هارملا ىبيط: جاتو .تمحر نان يبا هد) نم ببنك مويتسلا| ميسم الامني بال تبمل» نم عج 0 ءعوضوملاو
 'ندلتل نت بدرت ةدوملا برت دارملاو مسح نم يا سب انملا ند برز

 (_3 34 5 5 دير

 2 8 007 ننال رم لا ند ف
 4 هم فول اذ ىإ بيل

 ١ سم هو <



 ؛ هو 1 تديشي شبين الل لام 17777771

 *« اوشلاوهر اهحا نم هبباتتحاي تلا ين اوم ناسا ةلجاو

 تمد ٠ مونلا بتنكئرب توتا هايحالا ىكم ى ةدييبم بدلا هذعد لكهد تي طد ْ

 00 ا ا د سجا ]

 طخ :اسكيند ائيملاو هلاسالرزمملا ىلع انش ةرملا ىلع نكلاو دهرلا ردات و | ا

 :ةرجت ن اصنع هنعن و ف ٌدرلل هئاطو هنا نعوب تكل او لك واو بح وتلا ا

 ببيع اره وهيا دباس ومو ا دعها يزارا تاتا ومرملا
 بفيهسلل لدتا أو ئسلاؤ يبرشملا يبيطلا كات دغر اى كشداو تابسالا جم

 ةاكزلا ىدا نم كيد وه نم لفعل دوه نم يس نااهرشب ةرعام وهند يعذلا

 فيويبت هلامب يس اورو يلح ىلع مخخشل ارسكظ او هدرظعو هددإرم!لكتما تنم

 لك ننكر عد نم و ةئح اال | «تبل خد ن وكي الذ س ثلا ند: بي نو هفنلا ند بيرد
 ين يس لمراد كيلع بب اعينم قد ا ىلا بحا (ئيبسلا ناك كل بل و سلعل امو

 لابن ينل دب اعل زع لعمال ناسيني كوز بينع جاع نم هيدا
 نئلظع يبيع ىلع تلخع مسح نب اهل ايي لبذل ادب اهدا ممل اعل نب سد
 اجيال نرسم. عسل لصوت الن 0 وسواتر اهبل ج ج٠٠

 كيناللا مل اعنا الخ منع ىيب ام ياو ماتت وع نعبر دوي ام ىلا د ايشنالا
 تامالإ هسا نر ىفاعت سدا نا دوحلاو [ئهسلا يرش قب بعارلا نات هيبنت
 ْن لانش نادوجيا ئحو نير ادا ةد اعسل مجاج نكئدأو حنلنلإب هلها ف٠طصوو

 دزيملاجارشنا نئيولبأ 2500 ىشاالو مب هنم نصح يكن لذ

 هر ريح سخر بل ضي نا دري نم و مكسنيلل هر دص جرش ني سهو انأ هسد) درب ىو

 |بل سيصل موشن تيصوي داوحلا نال ليطكل او داوحلا ةيص نءاهو اسوزهاجيبض

 0ك ٠ ميد ليك ام ئسحأ) نمو يئنا مهين ب ليلعلاو

 ا ةهلياس تناياهلايطعت لتاك ٠ هللا مرج ام الىارْسش- ٠

 هب ني ىرسالا اونا قد طا 0 ١

 01 ب هت * هن اول ئنخ ئكلا طبي دوب ٠

 ل را ء هلياسبي هنا قتيلماتجداح ا هخوزربف نك نكت رثو .٠

 قْيدحلادهابب لكشم هراخاىلامزعس لمد ال ل ىم قرسلا نب لاق هين
 لممج اهبتق لمرحلاب وانعم نالت اع طع هتك م لو ابم بىنيصلا نع

 زمانا اا ع ممنش دودي م ل ههجو:هداتتعي او مايك او مهرس ندب الام

 7و تاج يتب تا
 داقتعالا بيذ تبقنَغد لملل لانصلاو (خسلاو داقتحالاي ادعبن ملا لسبجلا

 اينبرتل ا ئع ولان ةرير صح هج نع .ج »الا هرم لصد ياناك نم ايدينا

- 
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 اي د تل

 - يسوع تهايرسرو 0

000 

 بجي دج"

0000 



 ج00 فز

 1 م عت بأ نب نطل اي محضر ءاسصوبا اندر ىكك ثيم ىه د قارا انما /

 ا 0 تاجا سينا هاا هجم در داب كو دستلا :

 فنسي نال ابحمل أوف اوهل اما هب ابد الا هاذ !نل يضف! بث العلا و اععنم :

 بيطخخل ل (:يهد نلأ لاك ىثوصلا يمه سلا نيسحلا نس ادع لكن دباطتحلاو |١

 لل اة ه4 سات اق وانس دمح انو دن نل )هير و[ هساذ ن تائعو ا

 لخ وع دكيريزع هكيي هنح جم نب نع فأن نعة تأ هاش ناو ْ

 | تيتان وبيلا هع ارحائ اجري دجويرثكاذ نازي عةصلاكمت .يصن ا

 د وجا اى غو هنن أى يمت هب ه تبجي ان لش نلذملا فلا

 ىهذلا لاه م هماحد و كات د هاحالا ملك وصخل مضي نا/ناطتمدا نب ليكى اع

 يح فريك انملا و بي اهلا ةحشكف جد دو ب د ئد ئخ دري تنك و رم

 ميلعير ئه نب بث مرهم مانارب رءالا جال نإ هىسسل ب اجت ىلريسنلا
 ةيليسو اي دبا هميلامنلا| ىكال نمل نيا داعرش وا اسح ليم
 نتسد جاتيالو كالا ىتنم امر نيل لي وارسل, ى بل له نم يذاكما

 يفدو هيرمس لاي ارسم او عراك ضعزلا لات هيبنت كك اهي لب 01

 هئوفدمد :لي دانك ىف سعنيال يلا جيجا لاشم ىلع مهد لك مّماو درب عسا

 تا حلا سوف هك سس وع تحل وعجم ىسحلا

 مملازير نسب بع نب.نع.دهلا ورس ياْرِجا نيزح لك ناو اعيجاهرارب نم بردا 1

 و

 2 ٠ اسم كك س و درشلائئ هازع
 1 ةويعمسس يعود ايضادسولا نيج بهزتت سل ئيهه سلا

 ظ كيب دحوكز ا حا نع ييقيدل ١نكوطلح هربرت قبس اك
 1 أ تيا هيو ةفز ةراركاو فايس وا دل

 | يعاضقلائباور 110100 11 0

 .: ظ دامسنالانم ةداعسدا نال ككذو ها ةد ابع ف رهل ادوط يلع تنل

 هروسأ و أيه ايتدا لاع هر ساو 5 دابملا ىلع هيدا : رضع

 لوط !رمل ان اماهلتو ةيصحلا ه لكس دع اطلا نلتسا ه ىكداط اهوا

 كك نإذ بهل ئاهرمثات تادابعلا دوصتم (ءاو يؤقماوا' ”رأ لب اضشلا ناك |

 لك ءابملا تن : اه[45 ةرئجالا معرس اينيدلاو نوما لوالاو (يشالا رك
 تاو يزن! قلُحالاوريرطاو نأ سفئنلاو لوحا باشا ن يلا لطم |
 تاطخل ١ نبزنهت نب نع عبوتجكن نب رد هب ايوثثملا مدسسبوو ع اضتما |
 15 ايلا كات ةهركنذ ند داعسلا نع ا مسد
 ١ هل محزح و اديح يزرع باريلشاح اكن لاق و فييحم هدانسا قارخلا

 ا 0000 1 هيمو نع زب يخ ملك تر اإو بيطخلا ١
 ا * له اتت ملمع مدعو ميأوزلا و

 نم يقشل او مما تطب ف محسن ديصسلا |

0 

 صعم ص

 دس ا ال



 . هسا نت قوه ىو توظف شير مقسم قتال ىنرما جيف لون بها تا قيقا ْ

 ملء ةداتشلا ةيلياق نع هجرت ال نلؤن' نايل ةفاعتنلاب نب سمن ا

 ة:ىئاط شيلا !ةنوضا/ يتق نطل اوبفطلا وم ,ال نوت ناس هيل ةدانا تالا لاعَج |

 هارؤي سولي يد ةرطنلا اعد سيبدو رم لك يالا عرب ىحلا ريد غدد نددو | 1

 ْ نبا هركد_مولمملا مئات ملعلا نا كرو ةقلا مم انيس ن دقّتلا نا هرمسو هرج! ىلا |

 ه سيسر جج نب لاك رب ورقد نك لش ريججلك يلي شو زل ا.!نكورمظا كاكا(

 كلامو ق اردنا يف يف ارملا هنصرط كل نل هقبس يوالزينلا تلا دعيت ١
 7 .٠ 6 ى.دّسيس زر نلا غو

 من علا ءافاممو يتلا نسور ةسدزج ياهل عطا نا ىطقت قتلا

 بحالل قارثم و ذازلاو املا تلقو ندثنخلا ل اورظحلاو ٍنوحلاو درلاو سلا و ١

 باندا ن مد كيال ازخسلا, ممل نم ملال ناو مد ]اورام اش زج نقف امال

 ف تيسر : 5359 0 تر وو يعي رلاا

 ه.- ١ 9 كرا نورد ججالز ٠ نلنح معن كرما هب ارا نأ لع

 0 3 3 ى (اسجدرع لاهم نازن كلان الملا الرحل دلال ذ نينا ةليبيلجأ 5

 تك ذ ناكل هرب نوح ن قل قايب فايتسا ةيلجلا هباعاط ربحا يف

 قص انا خرب ةمدزالا يمصنب همزياو هب ارش ممامطمكدحا عم ات

 مه هد هنم احل ن اكشاوو ريكدخا ل ولا نيلوغلل يرئتمب علما نال ةسلؤعنلا ىلع

 تاروكملا تحال ايك مس دارلاو يناثلا ودل والا ىلع اما هبؤبو ةملع تطمن زو

 بازيلا دارملا ن ١ رد اماغاو يوت ىلا ب ارخل !دارلأ ناريلع تركت امد اهلانق

 عم.هلوق:لمات مدح كجم اذ و مييع.ةةشمملا نم ىئبادتاركب الا بيست: يوزحالا ظ

 باريخشأ توكلت ناكل واد بانصا ا هرجكرتلا : نتلقى اذ ةراخا كاريكرخا |

 | ذا شذ ىلعاب اًمع نوكي روم لكس يلو رركتت اريل الا بازمت !ىاريعا |
 هدو نم متجاحاو اه دررصتنسو ا ةشزقير دولسف نب مكين مك رح ا

 نم غرف ةدادرو و هنفس نب نراطنك ريكدح اىمف انا أور ىف و ودمتم يأ

 عارم لضخ ىلع مظخانع هلع ىلا عومصرلا ةينعلا زهم يمد هتجاح
 !لراملسا ةيبثل 'عولب ىف نلا ديك انرجع و هنو نأ ةبج او كاوتحلا داو |

 سلاجا»ة هياق دزخو جب بجاذلاندد ةراق" وي د بدالرطسو مالكدا

 روم بت اح اذ بارود نم «كعترمبساب ناك اك ليس هيسالك نيمرخلا ماما

 انربره قبأ نع ه.ق مه اف ايما هبايعإلا# ارد هند نال
 , ه٠ هلنرع نناضر

 يلب يلع درت بويز حل هلاق “11111011111 لفسما |
 بتكون با اوما اوي اولها مسيو يلع مدد !ىلص ىئجا كريو

 هب اوعي يا قكرا يا لانفولمدا ىلا ل وأ ١ هيلع ضرع بدالا هباغر ب وداوبا

 هي ٠ع دنإئمرويراصنالا بوي افي نعره هه مجبخ ىيدضاىو
 نانرااو :ئِساطلا ىدراقولا فينا او م خليملا 9 ةديلسلا هدد 6 داع منيكسلا



 يبا دعم ثوم يفتش ورمل ضاع عيستلا ف زاقولاو ثبعلا ْ
 معو بلقاس اط عمره اظلاداتو مها.ىابع اي اومرت:ىاانبندك اهملأ رح

 ش0 نا زمانك لاقرب اسره زهسع ىف“ :ماوع وبات ايوملا نم هب نكمراج مكر
 ْ ' * ىلا لاق تانرع م جبسو يلع هنا لح

 اور اقوفاوهودوكسلا ”مليعم ىيليدلا لاذع زيزعي اهيكزت و معم يدملسلا|
 ١ مولحب عام يا تيب ضن الف ىلع مهن وخالا ادخن اىاو ايلزيظمالو يوداخ لاق

 | ةربرربد.ىبأ نع ىفيرلاو هرجمو ىلع امسال اروباسُيل عورات هذعدرأت ف دك
 | ا وا داب طاع ادد تك اهلا لاق رثم َ

 <00 "قلل 6 الا

 :دلرتملاو اك الحا وسلا عنب :ئركسا

 لاقيه ةطاستن خيب اسنن تتغاغ ئلناىسجلا ءمهسجىرئق ١

 3 م وبلاد لبالال ه,!نود اهاع ال ٍبيرمملاو معلا لها ىخج عا

 بلال ىيلا لها ع !لفن يدان ل و
 دجال اكو لباباكض ا مين انررضمو عسر فالخعر هبل او منلاميشن اوم
 5 ئدؤعاغتل ! لع ت اقولذل ارب اس ند نم ما ئب لبج باعت سا نا ١نوخ لص ١
 |تانسلاو اود الخ اللا ع لع انتل اذ مك ) ةدبب انكلا تن اك ارك د نيد امكتملا ئييشسلا
 بن نأمشا نوب ,نأك اماكو نيسد!بالا رخالا نع ا دحام الن ١ىلا ومالإ ئيح من١

 ئب و هشيبب يد يكب ! هش قلع انتل! ناك ىم ا سميج 1 ا عتمأو

 0 يمي نامل لسا قعاضت جوي نب نبالك طس وتيم مكر اكس ناويحلا

 | ائديثو ملاح اند أ نم ام عون نم دبالف لكس تلا ملا نيك اكتب تاثدا
 ١ ه نمجت الحا 'تابتكأو مدانب ف رث تلا ورث اتلا ولضالا

 0 يا طك اهوا قل انكو ملك 'هكملاو ةرشك اعملاب

 اوبملا لهنا ةتيكَسناو لبال لهنا ينتقل اداليخلا باص كك نلف مت الخ

 رهراصو لانبلا ولاا الخا نم هموهنم َىاللخأ مى نول اغبلاو نولاهبا

 لك ةناولتا [مركيها نم يب اننا حالا لومي من ىضالان اوبحلا
 يطابلا وة (كسوترلط اشيم بجو ةرهد اظدارومالا دلك كيلا و ممن اسك أد

 كلإةة ريوس ل١ نع هدئنسم ئرازبل |قنحلا عير ىتلاو ”معر أسما هجو ىلع
 ع 00 + ...٠ هتسضهيطو معامجو دج ةقثد نين نيوثكنن يثيملا
 م لطظلا من دب انك سانلا ئكح الا عف دي ال ضرالا ئ هدا لظ ناطتسل ا

 هيج ايو يزال يدرك يمي اننا فركلأ نع لظلاب يكب ند و سيمسسل ارح
 مانو هدد ابك افي مل هساىلا انحأو معمجو ىلع فقتس عيدب

 00000 ا لال ك1 يرن كنايللاا
 هللالظ ايئىلا ئزاف اك و هد ابع هن اسح إو هل دهر بشي مر ى ,يلخ لمح

 فراعلال او ىئبرعد الخ ىلا ةرحالاى يواي: نا ويسيب و ىويرلم لك بلايواي

 ظ

 يسوم ا



 دا ىديحا دع انج راض رووا الا رفا تب اهوارشلا و اطيل ال هجر ْ

 ليدتز ابين !تغووشلا تكور يلاتلا مكوسسالو هينا بايو

 ملت وعلق اسدا وعمر اتفق اغلا سوم هس ارم
 ميد عن نجح مولظبا قعر اسص اأو قدتمعر نصي ول حقت وج ناذ 0 ا
 ما نولخلاك مكانا ىاعالا بس اهوطق تس اكشف هلاظرسمظخ هيلع 1

 ْ هتلاهئالوانع انت ناي مهاردصب ع غن هب هضلخ نم منتي عورالا و مهنا ليوجيرت الا(

 ْإ 7 ا ب ارا جساس وج دج

 اهي يم سا مهحضتح هلا ناكنا دوي هزالا فض ىتنط ىنبعبل اوهب 1

 | وأ مساس أ 6 ' : م انعضللا ىف ئيعد لا |

 | لعن نابع يت لما يو اب ضارب نييك واشار اذ 3 طلسا|
 اويخ نب ا ِْ

 علعز اهواظوا تاهو از اجاناو كس! ةةيحرلا لعن ناهد ررجإلمل ناكل نع نان[
 كطردضلا مسيري طبدحلا ةرغرل ولع ناكز دي نكمل مي هامرثول اهيا كررلا
 هروق ع ه.:و ين ةأهانمال هب امكي_رضك ن)الا يلح جدو د نوكيال و هروح

 ثايب يال ظاةاظلعم امل دم ا ملط هاضتقااهو

 لبيب .نباوريذ هيدا ل رم وكىع حزحر اجازاو ىل نكن وك بسر هاو هن اكين

 عموما تسال الو ئدنإب: ىف انما يب محآقت ضر ناي جويِلْخ دك تلمجانادوا داب
 |ذاو اهحانا تنماديتل نع بانو يمنا تمار لجو

 ضرألا تن :>:مدرطتدا عظمت! ل علا بصدذ اد ١ ىاززيشلا تيطاو ةالؤلإ تر انج

 لص اند نمد ذ ههاذ اك لطابلاو 0 ير د
 ىملاو اميين ةاكزلا نال ىس اوملاتكلشد ة اكزل |توعنمإ ذو ههزلا تعطتن |
 ماذاو سشدلا ع جم مكرملل انعد الو ميشن ىب ل املا قب ةاكرلا تعمم اد اوامكرب
 نمضي اثولارهوتف أذ او طقنا لد شد هلا اومي ىش اع ملا كاتارلا

 هيلا عي ماب هاروت قهال لطف او هس ) لص نم اكمتا نال: يلسملاو

 يل 6 دعا حسلا ىلع ناجورل! قسمي خصرك كانه ابو

 اد او رّسنملا هكزو انها لضنب يذلا جرملا ىلعو دهن لت نم يذل! جرشنا
 رحال اًذاو مّسم نب (ةىل إب هنا ىوداع نسوملا نالت انكفا لما دا + مسهْول] ترص

 قصيت انو رجب © ا نالمُ ةرعهارتع نعش !ناو ىبيعلا صين |

 م مالسالا ةبرصد ةبنصد بمد نت دالخالا.و رسعلا للحلا فاذع ىبيعلا ضي و هب

 ةبرخ ند زه ىنسم يبد ازيئ)و يشير !؛6 عكا بيولشنا ئ نوفا نتي و

 لك رتموهو ي دمام ودان انسب نب يحس هبه نييملا دات لق نب نع

 ! فْسصخلا مب محو ب اطاحلا نيم نب نع نيد )و ميش ون! كاك بند

 ! كهل وطن وشك لب مهالذمزسالاو ءيلع تعيكشو هجزح قمعببلا نا
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 ووجب بببربردبسسنااممحجششمشسللشمممشَممَلَلةبََُُشن مدسد_ءس تل” ب00901 أ يل

 1١

 هل دسم جلل 5

 ال32 افي عونا ايعسرو يتناك اون غفل“ الفيتا ال اييويتخ ئ اب وب طيمسع 9

 أم طارملل ئاةلننل و كنمملاز كولن هل اخو هلع ماوس قمتم ةمد |
 000 ” 06 ملم كضلنعي اره ظنف اهنا محو كيت يلا انهم هوك انس. نم 1
 ا :ممنملاو ارنا للي إحذر ليو سد درهلائ داق لفل !ال هبال ظن اظلاشلا |

 ا ذنب ع رجوع عم نال فلا نائمه .راظملا صتسةيمف قدضتمل ان منجل اعقاب |

 تحاترارو: هشفن تيئلتاسا ديفا .كدلوىوااذاف ىابكالا يطب و قانح الإ '؛

 ليو ةنايتلا مين همز يتلا, ندا ناطلني ركل يمز كلابع لظأأو ا

 كاتو موشخ لازو نيزج.م وطح عشب و. لبا و طش نيرياح ل داغ اطلس ُآ

 ! بِجحاَو امال ذات اف تامل |.ال اصيالو ب ولظمازيمم ثيردلأ م مضاَىاوج عسا '

 2 .همن ئمي ايخح:نم نا ابحالا ئ جولس لا يع: وكون حنسم اذ ناحل لك ْ

 دادشبب كرر ات فتاه اب ناطتسخاو 0 ا هوس ١

 ١ مهدت ٠ هاللر 4 ةرب نسج .ىب !"نغ'

 ينتج نالت مى قش مناد نك ا ََق 07000 هن اطفتشنمل|

 م اوهدعلل ةتبفيرب فلت اترهد اق ناطلس نب سءانذل ببال يدرؤابكا لاق

 هبه يف ىن الاي واعسس' كلت و هتزننللا بولكلا هتبيمب: ممم ئلحتوملا
 جند ابنطو ننال هبي د ابتقف اوي صح اصتمملا ل قغملا مو قبح نما محبا ىبمح امتلأ

 ! سس هووناع ناريتلاو .ةبلامكا بح نم ىاانلا
 اوت همك إو هيفا 0 ي ْىه

 "ل 15ظظظ01011 « ل ند ني وسلامي نس مالكم ٠
 ١ "يعود ناططسسؤازؤاح ني ماراج اذ لمع: مل ىد محد 'اكأ ”نلعلاو

 ْ ثفدلاو لأ | نآل ايزغلبا ثناطلسلا ٌةَتنمر و اسيم اخ هجرت تامة 1!" داص

 اوحذر ىلا ناطلسلا هب ةبعر ن ولت يوفلا عا ا و

 ومهرو ةكارزتجلا طخ زم زبي دوتا ديف ة كلامي نسل لغ بما غاي ىووماو

 تانثلا لع حضي ناك ننح نبداتو كيب حلا عصوي يدع نبههتح) يم كلا
 ١ « ملاح ع هنشنكتا بلي ءىوح امعضنا نمي كا هلت

 ال اطل سنت نقي لارطن ريك ح الخ د ئاذ ضمالا س١ لظنف اطلس

 روعامؤفد و هب ايست ٍفذاو ةيدرثم ب دا نااي دا ىددالا (ىكحأ لة نب نمد

 راج هلاخالاو ن اظلم قم ةلسم هب ئاملاةل نعد انا حججرلل اه الكذ نعد الا

 . . ةيلرلا نعم اورإو كلام نب قش انه ابحي اييانرما

 كل نع ناو نابع نم# 7 هيج ا توما 0 :اظتلتتبلا
 وسحاب ناك لظأواظزو زا ناوزلتشسلا ةعبرلا ىلع ورنخآلا هل ناك

 هلماحرص اب ئزلا لقتل اوهرص ل وعزت كمضيزلالاقربسبمل | يشررل قاع ف

 بارسا نم فارع نكاتبخت ئب لاق هسبتبنت لشخص ماكو هشسبكأ ىأ

 لكي ةير ة دابعبو قيل هدد ليس للخ هل والا ك دج كب قف اما زه اخذ ١

 شاول لهنا نن نام ناقايصاع مااميطس: ثداحلا ارمالل ىف ْك ناك ومس, اخأ

 ضو دج يحييعس + ني حسم م 2:
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 هوم نجم ب ب لطظواه 0 5 ون دع
 ماعؤرمالا اهل ئلا ميبسلالا اهسالا زون عييت هل وبما ناك ن١ ضرالا مسا لظ |
 ديونعيل همي انادي تدل هلظلاو ةرثحإلاى ضرالا ئدسا لظ رمل وانما 0

 ةرنوضلا دايس اءللؤلا ةعوتذ يوعي الويحات يا تس ءابسحايزع ةقييبب ّْ

حم هسا ل ر اهجكفل كام كلا اان موسم للامم م ْ
 م

 ةبسإلا< معاط هد وهو. كىيدحلا نيضت ىك و نكاسإلا جر ىهع تداعب ' نأب

 متع امهم .ناطلسلا ىاعامن امبو

 :نلانم هناطلطسرمب نتسإ موف سلك حيا يداي كاتانهنو

 وحراج و وص او نع هيل ءللخ دوب متمالط ند

 فاعع هبْوّكالا يب ةيسئالا ةردتل يأ 0 ب ناب يللإب ئط لمسلا

 لعن حر وبجلاك ملاظنلا كاملا ناوىحاوجلا كلن كىكلاريت اظحأ نيو ةينعاشب |
 هسبست هن دعير كسي دال مل املا بحا فصطع تايوديلا ع

 اق بطتد اًةيكر حان اطتسليارل ناشط وصلا ضي يود

 تماتا ءانلخالا ديم ديم وو د داع 0 جد 1

 ا نال ع ل رون يح دعي دوا نعام ا قامو انا مناي 9 ارمال

 [|وم !رمالا ل لا كتف لاق مىشس حورب سب وب ندر اثالأ نم اش

 مايحس دج... سا

 : دعممد ال تريح نم نماقاو ددم ىاطتقالا نباش ىلاو ني دل ارهاظرم ال

 كب نزح طيح مهيار و ننهيناورمالاو َيلخلا هل الاهدل ملكر مالا ن) هكدا

 لات مانمضد ا يبه دل اناكر انشنا دعب ب هيه باظنملا نيربع 1

 فن فب يبعد هلاك اك تدايضوت ليسا ايام و دو

 ١ ٠ .. فمعص

 حفرت دفا هدر .هنيا اج يعل كف اوما للا نيب ندامل اناطلبلا
 مالك ئد طنقسب هئاكو ديجي رباع ىيرلك د و دمنا نايك ة سان 5 | ررص نعبجس 3
 20000 .رجتال ت ايلاب تاجردلا عفر نال لاك دو هفصملا

 تاتش يهد .كاتيسم مهد داي اذ هر نص (4رفو ىكس لب ةالصالو موص

 الصرع ةر وصئعس هشينو متسكد نمو يي املأ حل همي تمهد نم نيب

 مَناْثاَو ميلا لعبا و نيد ابحا ملمتمل اب متن نم .ئرب تم اواو 1و هنت

 :طيصتلان اتزان ار ةنس ان روا اماه اسيبك تنس ند ئبومعدبلا)

 تت وانكااغاو اوس هبعملا اود هيج رالا مو ةهداه دوت ةييرلاو

 هدمم اني ذلا الو يني لاني ىرل هتد نفد هبت بة ديم يونا
 دع طلاق دواز ميك انعح نس َنراصو اعدام

 مم سلب حسم



 7 باوبو الجد هوه نزال زامل لرلأ ناره اظلاو ميمي دصلاك 7
 ِ ءانف إيلا اضن هاطاز و كي دضحال رك 1 نونو ابها

 ابرل ازبع د يلح ردا جمب نب هناللابد جعباتنلا عانت يا ملتح ليغ و ىلشلا

 - سا فطحل هوم وزب هك كتر ١ هنأ م اولا نع
 م ىمانرلا ا سا

 0 يا نبال ووتر هون يعايد هوبا ام ةحرشوه 5. ايش بسلا
 دم هنراصحا موس هوكي عضجاو طلح َمنوَمع و رّمب

 8 3 نا بنوا دقي دق يزن طلاع راو

 5276 2 .هنل يرتحا ب (بننل نإ ويري ميئانما ينال ألام عر تاجا ح(مسلا

 نب قاظنا بولتلل رخئنو ملا صم كلزبلل بعد كمون م وشل لسنسلا و

 مست مصنف لبات اوه وس ايي اسولو مهيملع دىٌكناو قفط اك ليارشاأ

 لسير لَم ىلعو ٌكدادم جور و كي اب كم يكتم نم ئيذ ىاملا ىمعب لاح

 دد”هلوبمصلا ّنح ايسلا لصا بايلسلا جوشس ئ يررم اعلا لات ىتيكنتب رهظت
 بابسانب لماعملاب ىدرلاو َنالمحالا ب <ىمتو سيئنلا (ئنب نال ةلككذ و نمالاى

 لي رسم ف ي اطل ا نار سئحلاو م وكلا بجو اممقذ بن رسمت اوتةكرملا
 نوزحادطترا دلاو دهحا رفمض بح ذل 102 ب طنا نب عع نب نع نانيكلا
 هد رب رهد ىلإ نعم ندسح تن 1باهشلا عرش يرسم اعلا لاك نكت
 قلف ىف دل هر ولا يي عو انشد لظيؤفو طامل نيبو تضع نب انحبإ هلع مب هداو

 م ىف اهيا حتا ل طم ارم دب جاجم هيمو مان أك لص الل ىئمصما ةارع
 كاع د حصول !ىلا نابح نب هبمشو نا يوعن سيل عر وب١لاتوافعصلا

 : ٠ ىكتم ثيردح ىطّمرارلا لاو يلع هاير ع ياس ةطاطمبا

 ْ 3 ءاصشمالاو لعلام تسلا فاح يرش! طوس أ دخولا

 سل فاكس و مويدرأ ند زج طبر شتا زو دارمالا فوط نيررمالا .ةؤيشل + نم
 فن ئم ءرجو ةوبملا لمرأ لب .امنب ل انهاجلا ه ىعح: ىلا ةوئنل ادرج د انّصتْضالاو

 هن ثاواثمد ىديلذ اييلعرمسد وجد اتوايعي مهب او تش انرههلياضئرحا

 بيع اننال ةوئملائد ارح شاص كالخلا منن تن ةولبسلا
 ناواعسنالا اييلا يبدنو منيا تذشام الملا ةتهنا د ارليا و! هسيمتلم
 طهر انئ ايو ايننالا هيشنل !يابلا ئوكتيل ! ابل هنا هينييل شه ند
 ضيزننصدا محيتو نييزع ةيسخ لاو ينسج: ساعي هحإ: بح ني زل مح

 اهم اوم 4 ثوب وميل ابحر و ىو اثم ال15 ةلسسسحل

 ناكنصاتنا لاق ن1 يده ام (طعاز رج ند نك لس
 ليداشب لسا هلملف روك تش ىلح عه, دل لح اهيفو سلام نأسف ملا
 دخل نصيرفنب غقرحم يلام نطئاو شن قمل لات مهطتمداوا ملصتحلا
 لعفالب 0 دوعس تيب لح يلا زهدا نع قبسيو ين !ةوبنلا مولع نن هنأ دو رستم |
 د مف دب . 5 م تلاكا نب قس انع ئس تملا ًامنمل |
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 هباولوم اهعلل بح او وح مهر اوال غاطلاو اهروهل وثانيا جابرمالا لذ وال هب

 1 ارجل لم اطوخ و رزخ اكن رهن طووخاو ابين يأ ركمل جاهز ماسيمأ دوحلا ىلعت

 : هزيمج جير دابة للعب لنيو لع هيدا لدم ئظبمتلل ةيمعب و نيالا

 || مهجر انام هد ةيصحم ماسالا ليت انم اسما وعارسوب مث. ق اضمتلاو نلذلا
 ٍ .مماطالزا كذ مرج لب كنج ةةعاطالو بلع مك حمس الث هتيصعم ل ةزيملا

 || س نالمتداو ةبر انت ريجن نكت عانتمال اراد ىلعو لانا ةيصس ىئ قولخأ
 ْ قلها ددبتت ميوواءب دوحولا ال ةيعوردشسلا' ىلا قددارملاو , :ن انج وملعب

 ْ مب امال ىن حقت اي ىلع_مصلا نمو ىشبحي يو رعاطلاو ملا نم ةرجع ى
 أ هةدل |و ىلع نلسلا نيريككج ريح وم و معاج مَع انس ىلع سعيا هك ايم ْ

 ظ تت هييشم ىلع نزل جراج يقتل من مصنف انعلرزج او نةئملاى ود وحلا
 500 1 ه باطلا نب يان, نعرد ن زوص |

 مدسو ميطم /ذ (ج "علما ياسويدجر# نيدبل ا اهركولنسب نوم اى تمس نطل صحاب مثبسلا

 افرام ليحل مج امهتب مدرج اكدكو |.ليحإ طم تراقياو :ئلاةئاسمل ان“ لطصاوو لا نو
 ا ايم يحال ىف امس امدتل فاتك ى.ايرلتصام) تسيل لا يْسِسملاَو هل لضاهزكرت و

 1 ةدانإ ىسحالا »ملابسي انخ ةيدروي زعل اخ اراظحا اة اشم فيل: رعيويسط ا :دي نرخ وكرم عم ةروجلاب هل كنا اههاوتح عينم م الامن وقيل اهتكرتسال ا طووشفم
 أ 01 . نادل مهرس نيرا ملء ىجصلا لاق

 نس اعتس هدءامو يضيذلاةِ اريراو نعل 1نككفد طار قب روع نايل مليم )

 سدرلا نب ءىيعص ل ووحائ يلع تشتم ىذلا ل داعم حزم جا
 قاطو سو اسورت رس ةنساناتنسس هيلا اه: هاب يعم

 ا تلا ياو دينع بدلك هيد ابع نيد رش قلبا داع
 ى انعم 3 مهم و ناك ىطخرا كلا نات افهضل ئبددلا
 باها 7 11 7 نام نس هبا كافكا ١باشك

 ْ مسا هلو يركن كار ومسند ىب يزل هرعوويكو ةياوزرؤ نويسلا

 ١ نالرهداط ه وريم نأف !ناون 'نلاره اك حب ويب تاج
 : |ة دحوم صروح نق ابك لاك ةزمداط تازل١ ءره اطلا عابسملااومس

 ١ ديجرع نتا ديلجميللو يصاب لارا ناتو طلاب ةيادرلا نال وكس
 1 ثار اون وآل او ئز وحلا نب كاتو كلام: نكن يشد مددأون اكس الاب وعد

 ا اكنالا سب ىلع. م اييغتس ل ىلع قيع ن١ ن ىحب يبيطلا لوو اهاو يطلاد هن رب ١

 بلد اك ناطيشب سيل بنس دولا كاعجولاوهورابنحالا حا
 ا .

 ١ لص يلو الك لان رت نفد ىل ١ نع هك طند محح دال ام نسعتلا نم هينش
 موو اح مهحيلع قسرا دروغت وذو راضنالل نم اموت ياي معسو هسلع

 ١ ردكاخلا وك !نعد وهنكنذ رؤمس ريد ارد ي وانا الك يكر اذ ى نال كاقخ

 ا وب) هده هييسللا نب ىسيع ملف نإبو يون ريع تي بح ركوب خرؤت ىإ
 1 لات اهدلقلاو هتاموزب ىةناؤربا غل عج يعدم يع و نان بحنب اون مود

| 



 هفحنمو انعبأ ىلكتعلا هدورزج نبل اة صيال ثيمح يزوجلا باكو
 يي اب ا ول اءرلف ه نتنا

 559 :ذ نيمضلاُ ىرولادب انا! انيو هوتم نجع هن ١لائرساحاب!نإب ىطوخا

 انزيؤاوطلا نما هن اؤاهيهرب سخمجال يئوكو اك :هنيبلإ لما نمر يسم
 11 وسلام حيا زبي ضاري جك ومما
 ةرو شحد كن: ريمهتمخ ى طّمض اق نو الوهم عاتسيب لو ضونغ لحي

 رجاولل اهلل ىولخي نمن هيبشت هن اب لوتدأ و دل وملا نع ىفح ميفحتل م اند
 هوي « جلال ىء وطي قنةأتساوم قر جالا انت اس اول قر خاله مل اسْيلاَ ٠

 م زا !لوَو١ لمعي نم هل مد انملب.ةزتمل لغعتال اياوم نوم اى اولا ايرحيحو

 من ىدان اغا ه ةنيطسلا اهايي طول اذا دارو يئ ايولغاف] لكل روني ست

 اطول نع دإو مج اخ نب: واط فدع: مدا ساو 0 ا وكل
 اجويشن هان همت و زكا دهنلا طانطان ارهدا ىلولا لاق يمزارلل ميس
 اجا كحل لدن اشللتو نيو ىعلا تلك 5 مستتل ىا يك.دارلا نم كطوه»
 لدا ةعاع كلوي فيرست ا و وسمو نلف ني ضرو ةثلولا اتحلاب اوزرن قاسم ةدال
 اذه: تل اهلإق اق ى د نووصليضمب نطولا نك يئيسح 1 ناالل

 يللي فيينا حقول لب راناقل نيف خيل اجلك اخ هديت
 ةائالم عطس علاعا :قائشذلل ةسائلا ئ ىلا امد 1 نال ةكهوشلا

 1 | لْخََس انا ىئيد هرج !يفانيذ انوطف نب ,اءاملوم .ةيصومعسملاةاوطلا
 : :اينفمقلوالا ٠ ورزق اكيعب ةطئاوا ميش ةمرالو ىباصملا

 تيج وأ هيا هلس مناط يكوبس الا تظلعس كب تنفع ةسموال/ 2 ىونجملا لب ٍ

 ميلا عيا الاعلي ردرل يذل اويكو الا نحمس اان يتسالا

 يس د اما ن طنلل نوار هن ن لكبا تاق والارع ىف كورلا نع يمسلَمَى

 ٍ -نيطازكلا: ته ولن نانو ىعب مالكدا ايا ع ثوماوظهنيتع ىلاحت هلك

 بيم ةرراهط ىلع جيككانأ مب مب يني سلو ىتيث اهم خلد ايّوعن اركي ا

 هزوهتتيي وفل تزيد هبتلأع جرم الدو اهني ىاوطيلاىد و<لءداذ وجول

 : بلهلا ءةس ائ:نل جير نا فاوجلا دن سب .نم قى درطو ديبج دالرتسسا

 آ نعزيج ىس ارته.؟نث.ةيزوما صنل ايلا دمتم محلا و نصل انا5 يوبسو ا

 || راصتالا نيرو تر اديب لسو تاج هزاع راعي لالخ ةدلا يم دوب
 ّْ قيس وفخم دوز انقنالا نب موقر اد ّى اي اولادي حمدبلع قسفماد مع

 | بح د( نال اق انراد.ئات الو نالقر ا تاتاوناطف معجسلع

 1 يو ىطقرانلا منسجو كاد هدر هك نم ىف نوبس ”روفدراد

 لمشلإءو هب كك انس دؤمد الع يلطب انرعو كك دل ةئنن هلؤار كي كاوسمل | |
 0 ا

 هككاوسلا لامتس اى! اضم ىدئح يلعيرخلا ام اود ماي اعين مايتفاك |
 عمق مبلل عند ةداييطلانن اعني معلا مظنة ةرمريطس

 دعي ريح مع ل دس“

 كام



 ىهرزلا + لمطعم انطرما 11| يعم ال“يامر و بترا تطرب

 م فيلظت ىلا هال كك و هاضرل بيسو اهدنا ىمرل ةنظم يا طختسل ا ىص
 عازم ناو اج ات0 هدضإ برطنم رجلا هه اك فاوسلاو َةْداظتلا نك“

 فد ش بشسارءوصلاو ةيولطم برب( ةاصرم نال رهراسصلل هعب دن حةصلاك

 هديك هنكل لضف رراصئلروييطلاو ريفلاْي رويرظ انءالو ىطغلا ف اهيبلط

 'مدصلا كولا نع ديه ندا هيك هح ير رغج اهئ كيسان هيض مابا

 نيرا اع يشد مم أيا ةيايعز ه.هلند اح نع 2ك بح مجيخنسيلاو يتماسلا

 رمل ديبي قرسا دبع ناالا تانك هلاحر ىيعيمولاكاكو مزجلا ّةيصب اًيلعت

 ا ئسخ ثب ىح يدشبل ا رداع جلس م انس جوال تلا درجتين

 © 55-0 3 ٠ ةهكع هديبابسا ملمايبز ئدكوؤن) ْ

 ةلال] نعم از رمز طش بما ليم اندا ومار وصب ةزيرطئاةقاوشلا١

 فطعو 4 5200007 يمزم يا لعاخدا ئمهام١ب ىلل ةاضرم
 ئلقسمان وكي ناد نعرلل لع هب ناهطلا ب كت ناين منا لوك 4
 تفعص# نو و اًضاره يابا ال ىىصبلا ةالجو يبطل رك يلمداز
 ىِق د نب هعرانو عوج يو وملا هريكذ انهن ناال !دوعدأ ىلع: ١ 0و

 دا ديشبرلا ىلع نوم املاو ياسنكتا لخد ديباج همز عوز او ديحلا

 لاري دب طفلا نمد شيتا ام كاتو م دم 111111 1 نيكي اسكت
 نئكيلم ! دلع ئيم ىملارعم !اب لات هك ام سس لا نيك لمط وصى انؤب اذن
 اتاي ناالاتاتث هلاجر .يقييملا لا س بع نبنح.ىمسط باطلا بدا
 ٠ ا ٠ نيلي دلأو ىلعي وياه اورو

 اذنك نيخ برا ليم زجل اذ. سكرلا ليو عد يذل اهنل !ببطيي دليم
 كافل اراب د هلا هك ماصللا 6١ نسينا ب وح بن اج ريما غاب
 عصا لعر كنس اكواد مارح هطاذتجاو بزل طا هك نال
 نب نحو قاع قماملا لاو هميبتت يرعذ الا ةركئناو همس اتريكحملا د

 ١ 6 .ننجأ .ةورموذ ملمتناالام ناك ؟انوسلاب أنب هتيم هلاك د !نلل نا كيبفح

 كلحاقا نكو اكل عمك ل ير دال ود ا يدا اهي رايافوادبلا

 رزتسا ملازا نم نال قطعت ىالو ره ىف كوس م١ قطصلا نع ورب ريش و
 || هب ةااددستل + ىد أع نب نح بط ظن هيي ق ارشلا لولا اق
 (..ةاهيسلا كدب اك ئاوسي نال اعالا ثئضتوصولاو نامل هيف تاكاوبسللا

 ب اظنلا:للع قبيح نايالاو نط ابلازو ةرهد اظدا ليرد ىصوف اوك هداظنا
 ةيطعو# ناسخ نعبهيايزلاب اكو تدمج نابتهالا انس تمن اهنس لوف
 1 _ ٠ مهوحو مدارك ىلع بح اصوه قاس ري

 1 ديك جم انؤس لك اواسم لك ىلع بجاد معيب !كتيملعو بجاو ىاوسللا]
 دحرصلار ابحالا ئببو هيباهمج عج هلو قد 1 نكمد ب رجولا نم بوتعي ثيع'
 أ | يح نكككاوسلا ب وجو مدع ىلع جاخإلا مهعصدب يف ىتلح نو امزبو خو مب

 -.: دمج + -<

 ظ 7” ياس ٠ هك ىلا 0 ةممح للا دش. حكم اهم * هه: 9 ةيتخ“<- ا مل 5.

 تتسم بحي يو نيل 522 موج سمح عب - 3 حان: روت زو 2 دع
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 !.هياولع يدر و اهنا كحو ماك م يع يو اييذل

 فارع هكزت ناؤاهل بني من١ ميوعد ار نب نع اديتعح ئ هني سس ج عب اال ن كل .بجاو

 دنصن تن الح عاملا ناعفد ١ قوضيالد ذر يدوملا كات تلب وهمس ل
 00 نع نب هده) نسنع رك هك اوسنلا باكي مسنرت اهييعتمجلا

 4 ,١ د هاا نا :نح نبأ

 لكل لايغجم تالطتطوبادلا مبا تيسر عسا نبيل وطحن انعنكا

 لعتدال الإ نب ةلاح ئالو تءائ والانس تتديو ه:كطالون انؤعلادا وع اب

 قو 'برثا ضرب و رمملارموطي هبا بباىف ننو دا ورلا مجنريب انهللالا
 يع داما نع . قلملا مصب وةكللا ىشيدو ميمكتلا بيطربو ةراشييعإلا

 ةيييقلانيطنب» صبخا عجاف هب وطرلا عطتيو ظطلا كزي و دا دكالاو

 ندع هب دايوتنل ارك ب ودعزمل "لدرس ورجال نع اضي ور ميظلا يوسيب و
 ناطيكش يغري ىاعيياخلا ب ىدفب و مامطلا محمي واو ىملا صرب و ةمؤملا

 ب لقيالقح سارلاق ورعو عادضلا نكي رو ألشل !ودمسل كعب زبو
 - اورهجلبل او س.لحلا مجنو به بد ى بر اش قرع ناين مكاسب

 0 يطيب سمعا بيز و.انهن وعي وة بعملأ

 اناو دلو نيو ندا وفوتي و هلدخيو ةذرلأ حسي د هج نيس
 ©اسيسل )يف ا 0 داربج نن هدا دع نع ميسون ا لكل ذرخعو

 ةمالو صين د مالعذا يز اخي يسود ةحاصم له رلا يب ند 'هكاؤيلس)

 زاتافج 00 وج ا تدلع اياب دبا تاز ىساوحلا كد

 بدنعع قع ملكت ان نا١اتوالاج دار و هتحاصف يبزتو تطال يدم

 ننس يا بناني انهي دواف نب وزرع كيرعخ ئن .مياجلاؤ طر يعاضتملا
 سلسل اةثبانتس و و معو هللسحا ال كي ىح يؤوجلا نب كام .ةردره: مل نع
 ةيحرب يف تالزجملا ئ هر هايالع نمار وصن نكس كي ديلا ) نالويمج قتيععلا

 هز اونا ويةلاطولا هو عزا نكتنم كتم زد هشبل موج كاع ملغ ردع

 ىلبحم هر ئليكعلل ه اًركخاام دج قت ارغلا ىلولا لاو: كش !هفيفنض ىلعمو

 هفن نالوهتج تالفعسمو اع م ىغانم نب نى رديعو بيشص ئئش اوك !بؤومجم نإ

 . عرعر ب 1 نها ةناهن.هنف كتب ىحلاو
 ل اهم ننام قي اياقلواابد جايز ىموااوك امس أد اسم كاوسلا

 ه نب .لتل 21 لحدل ةئوخم سو >رقلا نن اةبنع لن ل وص لذ : هبلك. هتكيضنقو

 امك ىص عمم هيرو فا نع رم عاب انا ةجيافو يل روك امش اريج

 مد هعوكر بع ديحا لاقو تعب نب متن هوهعتم يود نأ ل أذ يسوغ نبا

 يي اطاو زسمملا يرل نع فيمصض ئطقرادلاو ياسنملا لاق
 ش ..هىلوانآكد لعالاى ا ميا ناز ولئاحرضم هاغلت منعوراضي !ميدوتا ؛ هافز-و

 0 يساووب «٠مّيلأ نب ,باق كولو مايسلاو ماسلا !ءاسب لم افاست كااوسسنا

 [نيهاظ# جلساع عر امب تناثاهد جلو مج :ةررجب نب ك اوسللا ننخ و
 همسات ك2 م هي سما سم جام



 أ ىطيسالزاهدلوو وهدا لب كل نكهجرل ىف دنس ا ىتاينل أ قفل ميسم
 3 2 .باوصرع ميلا دزشلا فنصياتالطام ||

 ةبيجر اهلصصت هنن اطنارتما لسير اويبخ نرّكملا أبو كنت ىلا 5: ئونشا

 ريكا د 'شيرال او معا يوت و كيال كاوض لغ و م اكحالا ت اهرم (ىلع اهين اهتش ال
 ه نارولا طاطسن سودرنل ا رخاعملا ةاجو اعلام اظنو دابعلااصم نم

 اههؤمايتناطاط سن ئه سانلا حجت اهيذ ةئكب دم لك 5 روس يطعم

 سوي !!هرعيطستال د اهكز ات ىلع ة سنح اهتزت داطكرجايلخت حا داذ ا هك ماب
 ى هويه نل ةرميسلا يأ ٌرلطبلا هك ةساراواانّءارَت دااهبلغت عيطست الو

 3 رسل نعال هطيبد وهلال اظل رات ارب دوو دراما ا

 (تلاوا هملكل نوننوب ال م ثح عم ساما روحا

 تلا تايه يالا ان هيا يايا ! ايش احم ىف

 هنس ةروهسلا د ارملا يبيطلا ل اى فر سل ايايتضر امم :نلياعر جانننلا نكي

 هجرس واعر تنقل ن ايبل) نم نا هلووكن ايبلا باب راو نثي دحوملا
 ئطقرادل ال يبعد كلا لاي ىداشنل اواي ن ىلا نب ليعامس ا مكفو ير دخلا

 كا : + و 05 * كي ىلا عمي

 ميالسلاالو انتو مالتسملاب ار اعنا مالسلإب امتبالان ال م العد التف مالسلا
 اوس انين ملخر از! ىلا هدا ىكىب اعتيالاب اكربث و هبط اك نمل اس انثي او

 بله السناب -هابرحل نمل نذايال ناكهندا ىنطصملا نعركذي و ملا نب لا
 ملض اباكو تامالان» صلخل !ىدؤةمالسلا نم قئشس.مالسلاو سو درئلا

 «تمععب اواحابصرمع و احابص ريشا هلومب هبحاضروعدرحا ىكع ةيلمد املا

 مالسالا اجره هجرخال هيو ةيلاسمل ةماللع هد اكن آيل مالس دوتتيو نمدلا
 كينيا اعاقة ميجا لسنا دورا ىد ١هي اهثيفاو و مالسدأ ىلعرصتلاب

 هلكت مااسمان او كئ امج ميم ند ئم كب مطيح ةمااللسلا يا مالبسلا ناب
 مرباج نع بن ولكم درب عمال! تاق سع لبيت اند امُممو لاح لكب ىت
 1 ةهجزت ني ثازييأئ هدر واو هفسنص ثيدحراكدالا كاف وركتم نا لاتو

 نام ئطقر ارلا هامبمط و هكن ىح بكدال خلا 2تاعو ثادأن ب نى

 دنس درو هل اريج هل بها نم درجاب يلع هماووتحعض وب عش ىبح ا نبا

 قله ادم 1 وو وعم طا را ةووسم

 | ثء »8 - فرضنا دوس نم دك ذو عيوب للا فضح

 0 طل محاولا م كامسلا نال حلكل !نيك مالسسلا

 بح مامطلا ىلا اوحااوع تبخلو ىب تيلي الغ كلاال هنمد را ١|هجاو
 مركيال مالبسالار ان اهكسي (شدال | رمعمطد رمل اذ مالضالا لعد جدت مالسما ناك
 و ووو و و كعماو و ودم و



 رج اسالللببتْل55ريبب77بببب70سو جسصصو

 : بيااًيكلاو ب اطنخلا ءنم فصتّتما عولب ىلع كعب انوكش حقوم مظعا انس حتبو ْ

 يفد الان. كك نم نحلاامو تم ابتاكداو ناقلها ابا هن عماش ١
 مالا لع ورحل ارابحالل مالك لك لِبَح مالسلاب ترن ا ةتيشلا عومجا
 7 * ناك ناو اند مّيدا نب لاق و مدرع !ملئم ه داس! ياها زامل ا

 وب راووستا ا ناءطتع نيو يله ليداو [فيصيص لسان هةايسا |

 9 ْ ه هل ومب هرك د ىلا نعخا نيه
 لكل لعالم دوقلحلا التسلق مالح يكاد فارسا لم امك مالسنا
 لب ييتسيالب انككو ومد نيل ك ايز وقف ةماش م ارش ور ع ييعز لس كسديعس انج

 تب هيدار ابع ىلع وانيلع مالسلا تلئاذأ كدرع نب لاك سمن ند نب هن لمجد

 ٌكبلقئ ضحانذ سلاح ملسلا تلق ير ىطلا و رحا ىلع تطسو | نيحلانحل ا
 م ماعلا نكذ نب كنان يحو تيم وامن او نه ىالا ئه د ابع نم سن عا بسع لك

 دن ةليلع درب والا كم كسب هطلييرييطم جور الو برقم كن قبب لف .كيلع هدب
 م نسممكلا هدد اد ابع نم كأن لس مطلب مل نس و جامتف لذ ب (ىيسيئاعدوه و

 بوم لاَهن هساناذ .لومسل ! ان يلع تمس نك تنءاف هب لهتسل ١مل لبحو

 00 ا نواقص ياعمر نوع

 مراتئراجلا نب كيلع درلاىن لهكد !ىلع بوني ّىح ميلع تماس نب بح ١
 «نيا للص اقام ىنج الاجر زي دلجزنالادن ١ هتنكحلا حياض الماد كانع
 لا ه ىن نب تياحح نب رجا هجْرح نجم ل وعد ذوهد ودرج! ممل حضو

 م ابو ايم بولثلاة امو ايكلم م اودؤابياكنل بمس يا اندللك مدلكلم اليل

 ار د يرلن طيس تال ها لوبا هاج كش ءاليجا لد اجل هلا
 كايا راسا بهاجلا دن هيفي قاما كيرا ررطشمي .ىلانلزسبلا امانا

 بديعلا ميج مسبملا هن اكف هن (سشوه: 'ذن, ند ةملسؤمه:و ميلع تدمج اعينلا

 ١ ه نب لاق هج نبتت يدطسلل ا كيت ةجتاج ئن مالها مجد لن ل ارسال نا فت
 كاالاه هزم ال يينسملا كت باب نترظشل ربئب ةيضلا ناممنطي دييغلا قيق

 ايندلال مد انساك! ل جا نب مطظمتملا ئ رم ظ اوه املا ميك اع كو دما هبا نصف
 1 سب ىل اتت هدد اململ دوجتتل !انيلع مزج هنوئلر نل دو ىيسلا ايل نن.ةنع :ناكو

 ْ الا قبل نوح هلت الج ىلع انْياهصروصتح شويه :مالبضا ءاهمانيطخاد

 ماني ىف الي ظانلا مّملمد اج ىف س املل ناك كا وب يو
 | ! يا ابجلا خم ممزلل اىتنالاحلا نا يمخ الن اعبلإ مكمل انجل ١ توسع كب

 ١ م هدانم:ىظتتت ةوعدالاىهتشز لذ اينىل ا باي 1 ند نكي نم حيد اعجا
 | قا بسم يو احابص مغ يخضمب لوك كن ل انب كاتي يمجمس 3 يلوا ةلازع لع
 ظ ههنيعي اننلك ةينع مالسلا عسو هيلع سياياضظصمأ لاع ىلايللا قبب |

  لضفاو مامال! سعت دانه بويع ةدص كاتي اوهفشور متم اك نم قسقختا نأ

 ٠ من هي تت هس سلك تلو ةخ الظلا نع ةدفبلل بكسل لاب قام الا هلك كلذ نمأ

 | بيوسلا ةداغ يداولا ماسالا كامتو مالعتكاو .اد.يللالوبع ببنت او لجن ةشحلا
 اسوس حس عم حمم مح

 م م

 جم سي سم



 ةابج ١ نيو افدش او هداك اب حاول وسن !اًضعدب ممضيعب لاا مالسالا 1

 كثبغازلا لاو مالفيلاب يككوذسإل. نب م السلا جالك" نايحلاب دل اوع بد ين اك

 هاذا برطل تن امزياعذ خو تاهت ريم ى اني لوظم اغيل كلا, حاشد ا يما

 مالها اولاك مالسأ عرشيلا اهلوتس ارك هلاك ايجكوَتي اصير طشفحي كل

 ةمزلتدسب ىقدو وبوس دلاو ةىئنرل | تءائالا ند ةمم كساب اعود وال م ميم وع برس

 شرع ايش نسم نع انصيش )لك كذاب ولعب اهيرلائك نسيلاو ذ انه[ لطم
 | ياهلا ارد دش اجو وفل قئاهجتدإ مز ديك ةريزعلا لدا: سنتا هيهرفتالل

 ا ا 00 اس وماما قا نسر وبزلا ظئللات يفي دلاو

 مها مج يوزر هدنمو نموا اهلا وه اتاكد ايان السلا
 ييلحاو دير رومي لكس اسم موعد رم 1 خ) بما نجرت ١ ناب ٍمسسب ه شن اذ قض رالا

 : طتسلع ومرت ره كان عالتساارزعب اي مركزك هذ نيس ولملاو
 مالسلان أ ندرك اماه. بنت ماركلا ةكبالبا مهد و يا يبظأو اور وعيب مح و هد نم

 بم ةمالسل اباع د كيل أ انا نب عج هررق ام نمر اعيال ىف امن تناائسنا نم منا
 فن ضعت لاق انعهوعداذ ىئسملا اهسالا هيدو ىلاغت هلوتب نم اتللأ مفاهيم
 بعل توه ناد بتإزملا نت'ةيتر:لكشلاب هب (ضبل اهياهسا عون مسالمة ئئرزاعلل

 ربل ذهب وخد تجر كحلي نعرل !نااكوتس تسن كملابي , .اليشاةيساف

 امانا او ف ارمطلاو نزلا تازوبعردببلاو سوو يع ذوو

 | فاهرحا نيداشساب نازجلاهاورىؤيملال اقوة وم ديجر ازا هنن انا 5

 اله !خعنرب يبطرتللا ل انتا نيب, مهى ,لعج مظع ىيبااوسأ نس .م!مالثسلا

 دل فوبيا مورا ل !تافالاو صن اقتلا نع هزل فاقت مح

 مي مناوهبس سا عطب هرك ني هن اكف كيل نظ انو نايدع جلطم يا مالسلا مسملا
 تييااك هيدا ا ا ا

 هر اهقسسا نمل سنا تان 00 ا ياييوب دوو عج جي
 مييث نيام مي نا ساسلا ضفبل عقيامر يشك هبي ببت فواخما

 فهر ب ىذااك سلا ويرتخيال كلو يدش مين انافد ما ا جيخ روع

 فورعملا ظشدلاب يس نا متلسترانكلأ خلا بتركأر ص عرش نيا هيام طويلا
 "ادب لا مله وجدتي سيما ىلع مايسملا اسس ا ناذ طاش سما ميلاف د ديمختو

 اروح اهراعررضداوررغ وسلا 0 د“ و مس لمص 5 :ملس المانع :الز
 مسد نب نك ئ قشر تيضن هناا ثيم يلا سشملا كراع و د امال ١ دي يمد مسلاانن

 لير نجي نا هك أي اذ مبسم ىلغ قكتيام ام كككنذ اكلك ين ماللسما هقلعخ

 أ هيي :نأمالاميمسد اضخ انتر وكتذ اضهب كرست يؤ ا مالسلاب «تيبح نب قح

 يف يمي ذل 6 ةريوا بيؤسملا اليمن يم نيسانعب ون عيرخ شارت نامرجي ان
 هن + ؛ اه اء هاتي كمن ١ ه أ م صعوبه ايي قت منم عمن نم بجالاعوافسْصتا

 ميسسلا .   و سس سس

| 

 ظ

٠ 

 | + ف اربطاو ازا ءاور ةنداى رجح دج نس لاق ىثنا عجصلا ناجر ملاجر

 اع ... فاوصرع معصوب ىن وجا نب ب مانع. © ف ىتموملا ق نط واذ. ىف ومو اهو رم



 ؟(ءالسا درو لجأ ريع عوطت مال ابادبتبالا يأ مب ,نذ طزلاو عوطتت ملا

 هه قارملا ظفاحلا لاق عورشلا ةسيبم طؤوشب خيجاو طرد علل سن ىلع ا
 ١ هع كة ررفكب ىديبعن د وايكتسم هوارتبا ناك اذ اهكرات مسا بجاو مالسا درو ّْ

 ١ فورسنيسنح يهم ذا لاق يسوطل أ دج !نيبجاح ميمو ههيدسون اريدارىلجت نعرت | ٍ
 8 6 ْ ' ٠ لودر لبجز ملدو

 دم ”تيقح ّمِلظعاَو جايب اهل عض يدلاوهد ياةريعال. مدنا وه ”ّقيفح ددسلا

 ا ليم دربسلاو بريتش لا لام 5 بيبغ ىعلك لاما دل هلال تسيل ددوتسلا |

 كاكو ىهذ 4 !نوكسلاباهايإ انرقبس و أبل أ اييعم اهل ايه ارو تبل دوسيب داس نم 1

 ْ ئيمادرلال انو وعيبج هضيش ياو ناو ىلع يذل اوه يبل أب رسب بيغارلإ ظ
 ا 01 انا هاسزت حاسي تكل اوه د دوسبل !جيجشنلا ل ع مينمنا |

 ا أن نيس كنا وو نب ليابعل | اسور هب بط يام بط وح امك لات !ثفحو ا ٠

 (أ هاو سبل لكم اياك ىيلاوا لوسزرلإناهطناك نا مح ناكذ !هركنت انالومو

 | يزلا يا ةقيتحلا ىلا هينمرمالا لوعة دبا سلا لانتن كيبل نم َقلالهل كم :

 1 فيس ان ةنصَتم ان الو هدنا ئطد اا مههبوسب و مهكزسا يلوتيب و ىف اول بكل :

 || ديسلا لاهتبس اواي تدل عينا يع ف رتشا يس يطعز اهيرإتخل اليد اءانر 1
 | لع يوما او:ئوؤمل لات ةدمسل اون امسكلائ عباد حجاشب ىلاعت هب اراع ئ ْ

 || يلع بتمل زيج يطعب ل دس اووييزيتد!ال ف اعتجلا ةنيج + لع ماس
 ١١ مثملع هس البص ىطصبلا ىلإ اجالبخر. نإ هيبسو كاعي رشد لزهن ]نم نييشلا ثا |

 ا بي الوط انين اهيطنعا تيب - !لاَماهبدإر رشتلال اك برم. تنل لول اقش
 ١ مكاو اولوصاى ان! ايان ملبتو عيلج هند) لص هيد !ةل وسير لاش الوت اهءالعاو
 ادب ني هبنأ دبع نع ب دالا ئ ره مو ينيرزو هنجإ نت )ان الغيطي مايوه سضالو

|| 

0 

 رح را وم ل و اك ْ
 اسم أ امل 0 سم هد يو د ملا ْ

 : والاعراس مرت يفد يزياع ات اهدليتلا ن |

 ع ع صب ملح هب واعم رس قمن زيدويمسم اضم يزواه ىلا ةرخش نب ١
 | نهود ندا تر سيسال احرف درزي مه اه !فئصلا جيصره ا ظورتوييشس

 ا

 2 -.. نوكنملا بزي نع سس زل ظشلا» مك ا

 الأ لزعيم مفعل فد يل ثييصت اجل اييندرد/ن وفل | |
 انكسر انو 7 يساوي عجل ل ا

 | تطمن يقل اه دز وا يميبتا ةماغ 0-عدم ا

 م انييا دنيا نع وانو موني ب اضيف امي 1 1
 ريع ليفالا لاهو يعتني يضم جرس اوم يفي دنا ءاعزو

1 

ٍ 

 ا
| 



 710 . ٠
 : هئشلا 5 رسشساضص» ه 7 7 ١ ظ

 : | مع فب اع ليش: يبطل ئم مهداىه ا ةععْنطب قلل نسح :يسب:ىاديب

 فكر اك ملم ن1 ال لكتب او قيسصلا لف ا تشي ايكيا سني كس

 5 : .4 "سابع نب هرم نري اسير ان ىا هك أن

 ىبابشا# ناو يره عنارلاال اناكوتإلا براس شر دع انكر ل اا

 سب نا ىلا نب سويس (ضعب تهد د وأنما كس | نبين ن وكي نا مشبب هجاسم نب ه او راعي

 نبع عيأتيسأ قب ١ نب كيرالا كس: .داحا قارغ هُصدروأو يع ارلا لت ا تناك

 نامل , ميع ريس ةنيرصم ةيرويع بل ياس ويصل علا

 ٠ :00+ ه.لكاجصالا
 ةسصيضاس فلج راسا حل السلب تقم امها تعا

 بسلا شع ضاو:فند ؤناولاو دارضالا حن ويف ةسحارل ا ةدسل 5 ةارماو
 ١ هركرفريفيمد وج و هب لسقتس هد بازث نب "ْْطِبُم ضبتو هلع نع كلزنن

 ا ظ

 عوكالا ن نب ةلبس ع مهنورب دم وفونم محتمل كتب بي عالس نمالا مهما

 ٠ ١ : ٠ ساني نب نك

 نيف راك طار ضمن لك ابا تسلل ا

 ويس ول لص 10 ”ميلاع ائدأ ىلع ىرذ اذ كك ؟ بصح امد

 اردرموا كيدفد اشن خد اهيشن يا كك ,ادصد اندم اعرشتب بج اولا ىا

 ظ زها اجر اكل راد د لاو دبجاوأ كي دعاش 8 هامش ةزحاا
 م منكم قا كف وأ هلم اهلوو ملع ةطعرو كودو رشم مي اور ىو دارس الاد

 وعل يلي تناه رز ينس ياو بض اش لود .هارطأو ميلع ىلا ئه
 بلغال اًركأل ا هبال ندعي (ثنلا صلح اغاو بل اظلا ىو الحر وائتتا 20707
 ئيلار نيود اكمل در نككو نم ملزل هيرم اق مويس اهوا ك5 ادع انشنهاذعف
 يو الا ا دعد اكساادر مل نكتب م هنوك

 دهاكب اضن جنم نب هرمد اظب ةيئمحلا نع انع هب نيبيخت كي دحلأ ةيسنم ءاقيلا

 هةزئك قرط نداج دبا مهدتلع الو ءطسار امه له زج هنوك نيك د
 ْ راك ١3م يالا ى نك دان هيله انيالو نيو ندداشنب نطق هنا ضحكت ةرريك

 م أري وتس رول.( نان اثريهشول اهموهد اناراك ذال ا ىلا هجاحلا انال ىرحالا اييد دحا

 | ئصاحو ىليع اههسالا ةركذت هنن اشللا ةنسلا نايبسبب يمل !اهزساكن داك

 كاك دوعسم نب نع م ه !دغ ايم هين سلا لع صيصنتلا نم ملبن الهنا |
 هدد ىلع هيدا لوس ىلا انمعتخ اذ ريب ب ةهوصخج لبحر نيبو يجب متن اك ْ
 دنت لا خيفدا هولا يم الطقم زمانا كالصلاة اين وياط ظ

 ا دربزملا ظئللاب ىزاذيل ا هجرح رت هّبيدع لوه ذوعتو محاص نع
 ْ امراه ييلسل اوررج هبلاؤن نمد رلأ باب يب لاوكذملا دوعسيم نب نع

 أ دي 1 رباع رك يش كعشنالا ثي دح نم بابلا كياوا اتلعب 0
 طفلا

ْ 



 ْ هيلع دوبمتل اويسرهنال ب انلأ هل ههدابجوي ىح هامور دورا أ هاشم

 نايس 0 3 ودك ليس ناد ولخلا نا دا 0 ٠

 بحي اقرياعبلاولول كعب اظناكريابك بع نروزلا ةدانيثض ةلجبإ د ْ
 كريرالمسا نا لوتني هفدارو ام رنالاو بزكلا اه رحا سابك ب ككرادك ر ورلأدهاش

 فا هلام هن دايس حا يح يلع نيس نم همنا اين ا بانل قفرسم بىكاك مد نس ٠
 ظ هت دابشب هنا مارحلا هيلا تاس نآب هل ىيرشن نيإظ ايمن هحورواهضرع | د

1 
 آ
 ا

 ظ

 ىل اهتد انيس كيس الانشاد لادسد !يرصيتلا لاو سانبلا حدس !كك كلن | ا

 اعف نادي عشجال ظنيتنلا نع دبع نموهد رولا ند انو ةعش اجلا نة ظ

 0 ين اطس ف اشد نالآ ىف ىلا نازينأو ايها دو |

 00 اننركر نب يسوم كثي ىح نم ل.ح:هلادعلا ه ثدي اورهبساا ْ

 هه درت لاق عب ل نب رع براك نعرعبسم نع ضيلخ نبهنلخ نع ديلختبا
 نيل درع بنوع كالا ن :بتكرتست نع نلخ نع لكي بديع |
 هبّمِعَتو صيفتلا ىه نلا هرم ار صم كلا بيطججلااضيا لع ءاورو ْ
 لام ل ردا نعح نال مل د رواد يمن تلا نبدي هم ناب ب نهال ْ

 ظ ماتو قرط ةحسع يد جلا ن هل تاس ُهكوزئم ياننملا لاق'

 .٠ قاس تيئنال

 7 ىلع مدت تيبح دا ىح ةدارجلد انشا كفاك انئحل عمر ورلا ذهاب ١

 | تاقترذكلا حاولا مخازه يزد! ةيرشلاب برم جوج لعب ىنا ادت د

 ! هل نعود ىس اه روزلا لوس اوبنتجاو ن اداوالانب ىسهرلااوبئتبجح
 ْ ,ةكريكم الس الا ف هيي يصحو ىظع هيل هزل داش ديرح ايدات رشا

 | لما قلتش نإ قفار ئاملأتب صو هنلكما انللا تاماكو

 | وحس جتا تايب لاو

 | بدو تكس هيسل ىوهمال لاق كيح هل ىسرايلع نعود و هيداب كارشالا

 ن وب و ذح_هعب يذلا لستدإاهم ن وكنت هل ال ثزدح ع لّمَّملا ل ىغ انرامح
 منن ل3 ةيدعش نه 0 تايد

6 5-0-7 

 ز 10 ا مم
 || نيا لاحم نب دوس تنم اطخلا نب هديراعأ ندع كسي ح و نسج: ناسخ
 ا !اينالئيسجلاو ئيسملأ مو 520 ىنبزنلا ع ير اًضدالا فيبع نيب سديد سس كتفكنبا

 ْش | دم ليفاو ى محد شن اكن ميلظمل ىو نبإب كلت و اررمر ماك اهيإبظ | نيس ظ
 فورعب وصدام: مالسالا ةرضن ىف هلو جرزخما ديس نال ىعسب

 ا يبه ذلأ لاول هببيشس وب ميطد دما نحر يزل اذه ىلع

 7 2 هيو تمم لد ١ ئكدرم يدزالاك ات

 هيتس

 لنارمص ا



 هكددومسبلب_و:ماعطنلاى اول:ن لف أي ني نل) عممتلاباو مح نيشلا قدي الرتط ١
 يوم ويدوم ل اوس ع موو دارا عدم اولا | 1

 او سايرلا ا ىف ىنم ايو ميملاد سشن كب ب الاه زيجلطما ْ
 ةبمالار وتم تموريخ: ونوع اجا ياويل ىفامنلا لا كلذ. هر الط ظ

 نكد ١ ىنوم ىلل هيد | نحوأ ىعاعملا ماك !ىلاوح دعم ميعشتملا ةراكزال |

 يي امف

 (5 ةانهكأغ نا عجم اوهتساا نمر نع ىن كمن ملاف يعل نكس ىتا ||
 روهش وزد ثومز اه! دل ا هر هس كعمل طييلاايسإ هادا ْ

 اهلالعْن !هاوهع و امارع دام لحامتإ اوبرش نعربصلااه و دوهواهمرالم نع

 نيمو يا اوكسيد اضادخ :تااوصلخع جيل عجيب

 انرلا هلي !انيقو ىو تءاوشم اوس ١نه ىع لثملاب هرخالا وان هلأ ئ

 يع اننا رك ارهدزلا مط ان نع بد :ةبيطن أ مذ هب انك يف روسعوب
 نب ىلعو ىتن١ ىراعنالا ديجلا دبع نع تباث اهب ىلع هب درخت قسييبلا

 سن ىيعو لام و يدر الا ممهضص لاو افعضلا ْئ ىبح نلا هماس تيا

 كاتو مسي ير نسما محو ىيناءقثومدو ناطتملا هذ حم فيجا |

 السوم ئيسحلا تنب مط اذ ثي دح نب يور و حطقلس نوح ف امعلا نب رنا
 مد نم جينضد زيالعلو دب اويمج أعلا 00

 نم نآزملا لاك و هم لكان مه ىلا هب ىسأي الو دن سن اب مدت اهياكم
 1 نت اووسا موصل يو وو او ييديع ب

 < نكام وعدو
 ١ ياا فاعل ال م 211111011 ] ز ز]ز ةنراوشم
 ْ ةمومزملا َيالخالا ت تاعر !ئيعاعطلا هرثنو يلاز غل لاقان اولا ”ماعطما نم

 | ترملغاُن ارتد جرشلا ةوهش بعكس اينمو تاومئسلا عوبني 5.دعلان إل

 ف ايكيا قا دو جلا ط كاكا وا هبت كفاك م وكتللاو دوكادلا ةريهشس

 اوم بورا امج واجمل ٠
 قالخالاه ذهب سنبل نب واينطو ىسح و بجي دربكوح نمايزك ةناخالا

 باونلأ نم نوبل ىائاوداب ايلا .نب ةنوتستلب وممااراو د نمومُيد

 نيوتن انينع جيش يلازفلأ لات م اظلأىف نود دششبو اناولأ

 )وار و انكسلاّةم لع نماهئااو رْمَسع او املع سنن أ نب نمو مقلط علا بانل
 قسيإلا اضيا لع هاورورطسج نب هدد ) نبع نع ككو د اعسلا دي انع ادعم

 00 ل - فيمهنم لشسوح نب م١ هنن ء ياو اظفاهل دات ةيعطلا

 فرم الكب! ىوبع ةررتل )و مالكد ا: ورش اككا ي !ىدزال ىلا ىباراردب

 مهارشا لكتب نومكتملا ي!ت رض دارثمتملا ىحلا نع ابجو رح وانلكت هديزي و
 ام سو هك نذل اومدو ى ىشلتم وهج ميت! نوولب و

 دنا :اعل بن اج ت ّقصشلاو .١ رت اهتم عدلي سانا, زج ماا يعول



 سم نحس م سس متم دس سو

 نب وهو مقيمنح «اىنان تعاند مالغد ني هلل ومس تن ا ظ
0 ْ 

 يركسسنل اق هيلا ممحامساو ساخما ولن ليسن ماعدا نلكتلاو يرتملا
 تاكتناو لطابلا ئ نم ولا ةركىه يونا منسو .نكلَح مد ىلص فظل د ارا
 نالوا بخ ةجوظنستكل حاتإلااو: مز ادم هع +. ول
 امي 0 : 0 + يتايدلاو سازبلا ةسع هاورو ١ 4 ىااونّمح حارا ماقد دار نأ

 ديف اولاو لطملا نس 0 يقلي د اباد الح او زعجإ كنارإصتم
 علا دمع قدراتك نع كذاب الكدن اجا ةرج نما اكالاو ميل طلال

 سند !ئعرد لس اكوينخب معقل نؤلع اوصلا دارملا نا معن و خيسراعاو فرحا
 نلف[ اكد اولا يزوج ا نيهاز وانو فييحنم وديرشعس يرداوشلا اك

 نال ك اكو
 ل ل بمشي لالا مول طوي اضنالي(: زم ا رك

 1 سر اجيب هاند كيد ها اش رض ا!يطف مم بلط

 هان ا رش وح ينغ نان د ياشال عنب ءاركتملا لهن لول تللاب

 : ةرخإبواو قنع نئيبمكك اى !قاع بيووتن ادرلتو هاوزطظب هدلغتو ا

 كتنايو ىئنع نضماع ناوييطب تاصان اونو اشي مود !.'ملماعب و قفوب

 5252 ' ىع رد هب سنرش نكناك مدس و بتكنخ ل مالا لوصح ئ لماعد اكوسملا ظ

 ت”لوهزم يدع نب ا يي و

 «ةيفي نحل اركي ل

 211019 لدم اع ريف وبال نلوشيب البلا ةولطزب ةلبذ قاج اواو 1

 ىسيع لاك لمعلا عم اهتم ميصعلاو مع نع مهدبر اوصع منال
 | تب لن الرهيسا وب ل دب كب 10799ايلا ا كار نال دنم ظ
 (نياطإن و ىقج امد رههاظ شل 5 انّق لكم عرزلا يلا صدد املا ك 91د |

 هدن سيم ىف رازبلايوملا ماظع ايزلكإب رمارتف 000

 لاقرش وم انآ يادتلق تيرذ! ف طي وهو [سد لع هداراص أ

١ 
 إ

 ا مم يهيوشأ لاك و ذهن كش | ئع لاشمالو رينحلا نع نع لسا ومنع ىمللا

 ١ ارحل هددواو ثب دل اركلسم لاك هرم ند ليلا ةيفو ىرانملاو
 | ه 5 + يليال ا ىئمح ىلع ىكت اا ليج نم

 ١ ينجم بتفن ةييلعت ليف هانم سس انلا رارشمز اينح قدره ن ارم
 لا وزيؤل ايم ملامح ببال ذا ارش ا ا دع ْ

 أ رح طب هباجل شالا ل داهم ,اءش ئن لرش لقا اه: ملوش لهج دعا
 : | نومو ىانسافلزشأ ناضاورن 2 عنصو لاح معيارا فاضاو ا

 "| ف أباتك و ظ م اكمل باطنخا هوجو ئطلا!نب |



 كميل نه ىعرل أ ندع نيدروع وهده دحوملاب نزملاب و ررمملا 5 د:ىبا نبا نعأأ

 2 تيب يلب و كيل 6 لع تنس ان ىحا ين اذ ناكل كات ثراخلا نبا

 لضمو يزيملا عاج لاجرلا هي همنا لئلا كلاس نك كبد, نت ههتاوعت زجل ظ
 كوهأاىا ذاق تسود انا بيسلا نبل لاقط وهال محا لك ماد يوبلا نموا
 عنف اركنلوملا طلح ملع تفقوامومب بيذ ىلإ نب ان !نمرتكد اهو ئيمئاجلتأ برلا

 دسغ بم: عارضا هبا بيدخل نباو ماسلا ندري نب بي وكنا نبا اونأ
 6اهسأ ا ٠ -اللخمب فيشسالا نهزلا

 شومر خو يرفافلاص نا/نادبزعالا ال يكر ارشن نمه يا لب ازرع ريكر ارك

 سكاف ةربرعد ىل ئع.ىع نسط ع لاا مو رع كراش

 .و لع بذا لص قابلا تعممس ةهجوزرب ده !هتيبلتلا بحاو مونال !ىليخا:ننيئبر اول

 لاقو عدد وهنو ىدرتلا يع اجبانبدلاقحويم ىئيم لات درك لو
 ثربان لات ى ورنا يع اهسا نب ادم وكس كبر دخي مامدأ بل اطدل ئزجج نبا
 نتفاب(اقحالا نوم ءادبحوب ات مرت ايلا لفك .تحلا عضو يداك ىلإ يس
 ساي هل ننزل درع هيا طالبا

 تلات داملا عب انه قت ماحبك اوم ثار "او بارع وكر انيس

 053“ -نسضلاب ارع تاومالا لذ ار 1 * رئلااج مكيازع مكر ارشس 4

 باج امال ما قص ل قدير باخ! اكن و جل

 ب يذاع اباد وفخر نشل ايجات يحال ا
 ه4 دلل تع ارجما مد رم زول اءنس .هب تعج لصو دهب لوي كنيس 4

 هينا هنيعضلا انك اعاتبك يسفلا ل نم ميول اناا 0
 ٠ . :٠ :.بل اي. ذكلاؤ و فلاعت كاس نم + روسنا اننلك بسلا يف قل ماك

 ٠6 نب بنل اجزاي ماوع. داركس مب ار ةماوب .لأ لو ازإ ه

 6 + اداه .-لاجرلا تاعتلل ىارطنلاو 4 ىلضصوملا و رجا هخرتجا «

 000 كل ابحت نيو ىلع فصضلاا نم ولن م ال وبزطنصا ابنا , نسي

 قار انا رليرلا ولكم نبط شواباوس سسن.(وب ميطع نك عروطب ىف. نع زوج

 : ىف دضلا يبع نب ةم و اغمونم كرمت لات ممم يه سا انعب نيا

 ا 1 اولئَح الّىل) كثي داحإلا.نم اندم وشاي تيعتصومنو

 بسيد خ وتو دس 0 |عضولإب اعتدال هب النكت

 رك يبس 3- -.. انفرجأ لطي ةيراد ميلاو فورعرب

 قاسمي 1 710
 ا فلسا كرا ةلتع ةبوعالاو ,.ةدابعلا ءوروه يزل عيوشنحلارم قمم لح اتيئا.نال

 | ردك )ارب يذحب اع نقتإذ والا نعرشسلا بسم ثي دح نم لع هرب زعت

 |ى لاا فسر عش اج جم يده نب هج يع لاك مل ةنزيرز تمن ى,) نح 'نياستس يجر نع !



 ! زمر و تاعوئم وللا يصششح ىف فلولا ميلع هررهاو مهوب ي نوم ا نب مجري سو
 2540 طق رارلا لات ثأزإللا اه اق ىقشم دا رهسلا نب تسون وفيك مس سحلا ه

 2وقدها الجدر انه اه ظني ع ليل أب ادد قايعانمناو وبائولب

 -ِ 0 هاكوّعم ربع و”معررر وبا لاو و وعي نع دأ دع
 تح هيد سام اروشب اردو ايم ايس دايلا فارطللياورؤو نادل ايش 3

 قاوسالا ءتيمش لحد يبظل لاق بيطتلاو ايشالا جبتسا# سود و بنجاح

 كروب ندأب ناس كي بيطلأرللاو ىلاعت هلو 'اصوصتحدم نبأ
 ريهلاو صرحلاب نولوئعنمم فاس مههزركا قاوسالا ناكسس وا دكتالا جرخجال يكبح

 ىف هضرعو نيد + ومعي ل الخ بطال لجر دمدالا ميه الكل ع

 ةياهسم طم نب نيبج نح دك ميلع من لم داحالو 'جاب ريع لطضا
 | داونملا سارح نا ظل عج نب نع ,ىيحضم .ن انجح نرإ نكو قعد وت اوّدحا
 ( بس هل ااه ل مجلي تلكتسم صح جاتيلا يا لسنو لع ناله يلا ناس
 ليبج لات غ لاكي عاجل دانا ىلا ف ليانشا نم لاب اينع نوال. داقن

 هدير يبي ناك ل م ثيكو لائاعق ا كوب دياز و ةيفارن تود د قاع

 ههاةيداربخو ادضاوسا حاقبل ارك /ب كاقُم رون ىن باج نلا'نوعببس :

 هاف دجاسسم ٍ

 توما يلد لشكر نكضلاوومهلاب توصل نارا تاق كامل اس ١
 ابرتاو ءروعل ه ظن مرتك < نم م ناك ماابي اا الا 1

 ْ ف شعنال انشملل هو لكس روك ما طرب ل اهرللا جاب م اجلا لوخذ نكي مل ىا |
 ْ | اديس لع شيفا دلت اعيش ايف سايح نبع بط ى انو طيح |

 #1 اللحس هلاحر "هيمو ئاحورا ينوون 7 ممعسم نأنع ْ

 قوي هلا ىداق ينال ل ئبوهو ماج عمنا دوس الار ارك '

 ؛قهرشن اذه يرث برسل نع نميلك نش يا يئن الاوركرإ | ىلع عّم راها
 ءثوعلال كت هرلام كك ىف و تكرم داعي ترشد از الا نان همام ل ِْ

 ' انب نه ميبأ ع مسا وب نب ن نه ديميسك ارب ىتسبام نع تيت نع :نلجلا

 يوي عل هلع نازمملا نو لاو ىخحلا ديبع نيزكنبمو ب اططنحا نبا

 ا بمد: نع سم نعي هازل وربكلا نمد هل قاس مد كي نحلاركتم الامد

 ١ ل وأ هيتس ورسنبم لاق تاع وض وللا وتر جلا هادرواو

 22 ه يسيل. يزور هجان نب نآب

 | را دابا نم ىاماعطللا سيد «مياو ره رش
 (تسرملاةيملو يا ملول ماحط.ه نحو لك نب ساننار شن هرجظند و هدتمركم

 | نوع بج م8 اي اأو يعم د عش ابو قيمت امال ٠

 واميشاب نيام هلوتب اراك اى ارتيدا:ان وع يؤ اينعالا

 مهح)ئناون هملوم نأ لمس يدانميبلا لام اه ابار نم

 امدح نإ راش هدا هزل محار نع (سسملا هبزيممالو امدلا هب قرتال |



١ 

١ 
ٌ 
 ا

 م

 77199959777277 7 يحوم يحسم

 ةنميل ىف اكاكارم ارو و ىالطألا د دبر ىبكو مع نك وان ظل شوا

 هن قو را هس ال نمزن: لاقاك ايتلحمشلا ميلع بير ىل ند و اهلااعدلا ةبأتجاو

 املاك ,اجآلا ب وخو ىف. عارض ىضبوبوم اهي يذلا وبس ها 6

 -مهيولزد أملا ماجاللان اري ارهد اظو وتعب ارّممه ف ىمللا كرير مذا نمو

 بد يبطل اهب هب جنح «و.وابدم جيرداتس م5: هاضصتشاو ٌدبجاو أيدعالاب مصتخما

 رلانكك ماه اك انب لعاب دف قلعيدل اتنين يجاوب اخالان | مكصاخج واى
 .بروضاولا كركي بجد اين الا هعنح إزاي مصل خشعب هيي ايها نياق

 ؛.م كدا نال تصماحلاو «مرخ جامتجاو ناوجل لب مه ا'شل الممحا ذاام

 هيلع اولمِخ انو انرلاوه واهنامط س انلا ميلع قبه ام ناب نيم امم

 ىرغ ”مهش و رد دالاجا (بتك الواط يملا عص اقم اخد "وتلا دج
 نى لطالاو ىبسلاهراتنحاو بنج ليتد يريشنلاة مل وهلم و اًملطم

 : 0 ام ١ك

 فه 0 هديا هين( وهع تتم وعدل ىزت قم دارمي
 6 يا مص ميل !ىعرب ميبلولا مالم ءابلطل] اا

 د

 ا دياي دل لقنلا ب دارمل اذ يلط ١ ناو ظنعلل اذ اًزرهاهّي اشم نم يل ١ ”مييلونا ءامط

 ْ منا هيما تنيجارارز مسيل ولاذانحت انزما نمو ىلطالا هد يبرب تنك هب متع

 2 قلع ىبزتو نم امد م كك: نعل هكر لح ايضا بيرت ياما

 0 اوه ءررعاالينس يور رزعر وي فخشر افا يتصضلل
 9 اهرح !ىاىع تب واننعإالا صيصتخخ بداح تن اهو يجر انحلا دبغلل

 عنقي كلا انو تح ةيريدتتل كل ضاعالل لعن ةافطما كب ؛ب اهنوككن (بب
 مد لومدا دبوس ارب ديس ميم قموبل لات امزه يدا صر سابع نب نع

 سب يأنيملا معمل و ريحا فتون اطتقلا ناردعو ٌهيعرم نب رجا
 ©« ُه ٠ هرثع و

 بلكلا/ نر هنتر يل هس زو ايف نايا دل يم ين دولا

 باو مين نلكح او:ميعم اكيلا نع ماعدلا لأ نو يتلا ىدخ ماك ارم

 تشات هدانا اكلك نامارحن الو الان اربخوا ارنح م اع بسك و هملك ىلا

 ير ها نايس ئ كالا مت باب نمرطم ظنش تلا
 - « جدخ نب عش نع هد م يح هدو مزيملا يب كيشجاي يشل

 ١ راح كاريثمي كيال ف رجالا«! مدل نايزن ارخ ا ادا زطم
 لاذ مهدوغيبب و سانلا ن هرقكيو نيالا س انفإرش ؛ رد ىإ نع ئهي ىلا

 بوب: نب روع نإ يوطظيرل |'ن (ثينم ندب نزف اكسب ديول رنج اكيد يلوي

 تشن اع ىص ىلا 1 نويل نب هاو رو ب اطخحلا نب ىت نس نب ثومجم نع
 ١ ده دنع + هلق حلا جي ويبصم يسو ايجحم ماجمسم موس م سمسسسا جف هدب



 أ رملوورنانرجبكلا ىوصتنم نيو كلذ ىلح سبت كرم يع ير ل اأو ا
 اه يع , أ ب شم هيفي ا

 الو ةراخج ميمرليال ججاسلا ذ هاف نال لكس + منزل او. ىبسش اي نايل | يملا نلث امجالمف ايل انغام امجد ةيراحم اق نطل و تاوسالا ويش ارش ا
 | ؛ كمال كلذ نمل! عك بلا ىتبالا يلح ايش قاوم انتو مارك نعي حيا

 أ ةرالاذم ل كام ميلأ نن 1و الا ين. وين ال كذؤ و هرايسل ارا ووصزرملا مهبلع بلعأ '

 قيمت لقدر ىلا طع طرب اجت ئبيطدا لاي هبيخو كاطيشل ان اوي جال: ْ
 سم ككر اونسنو ئبط ايشدلا تيري ئ قم نليذا نم و بدمي نا يسع اماسششا | 1
 .ماتب ننركو "د 00 ادق ينزت «اي دعا يمرلا تسب أ

 ايطار يلين شما َى وج ئينشارمالا ظ
 ظ 7 * انا ىلب رلا مع هاور ءعم الا وبل او نع تمط «الا و اموأ
 أهداب هيلع ست تداول انسلا لامس 1كوب يزيل انتل اب لادسسي يذلا نس!نلأركم ٍ
 داييطإ ارميو هايم هلاس م هلوصملا ىمري لوبا لخانشل اثناب عيال ْ
 | ولا لو جلخ اا و نررتلا بابسيلا (ح عشااأ او ىرنل قاتلا وع جور اه 85 .. 7 ...١ ىنأفعت نب نعب لشن يبل ل شعل كوسا أ

 أ توك تيكر سا دلوشر اياولات كاربظلا بحه ماي و هلايعو هدالوأو ملي الح | لح 0
 2ظط1ظ2110 11 ١ ارا توك مشا لذد 111ةخرلأ لاَج هله ىلع انيينما
 ديزي ندماببع هيد يثيلا لاق سانا دراج ليما نكد يطق الا جوش اكئانا باصرع هل فصلا نييجو ئىيدا هيب لها ىش اعنيلباوو مث رم أ تلم موج اذائك 1

 نا . ماهو ٌ هك هرب وهو تلصلا

 تركنا م عرش ٠ ناتعدا نسل هاتين ةرايتلا هزي زان ىاتامش ا
 بم نفارعلال نع هن ايؤولع.ناوةباف اجلا + أ هب وحب

 © ام كلكم يراك هي اذا ساغوش د هت ىقسرلا
 تقم م ككل اما نب نتن ١ يس ف | عادم تكيخ ركن وبا :

 6 همع ىلاك

 "قد اناملسب ليستلا ا نال كلما بلطي اه راح نص نب لقيقرش
 ' ١ يهيدلانلو نط ةريخ اين نب هحور و هني د جاب هن اعف هريع يبد ببسب
 يعاد مياوب )دوال هم زوالا نام ينم تسئل زكر اع ع

 ه٠ تاك هلاحر حرس
 ا ىحد نالنلوعا 3 هو لح | ى واس يال جر ئابركط
 0 م

 موسما زوم 0 ا ل ديانا طال معلم |
 ليعتسي لذعل اذ لئيبلا نم ملدا ا ا

 حسم ميموف تاب < 2 - لاملاب" مسن ١

 م و

 حصص ل مم ج

 لام

-” 



 أ عزجي ماب !انحج د عزملاثم شف شفا ملهي اد لات معاطوا فورمم والام :

 | متنا يرمم جم تسلا قادت دمتم .ارركس ىلع ع نبحلا ىشن محي |
 مدعو هدلاؤب لهيجو هت درمشملا ف ىح د ىجلاو قاننالا نم عب املأ نان ابنا ىاغت ١

 ١ لازم نيو هعب قثد مل قاد ررااوب١ قمح نم و هن اض و هىعوي تردو ْ

 | نججو قلن! نون ارتشاذ ائرالاب نوهت: اينؤعالا مص وضلا نعمد

 ننىمرمغد ام هب دارحلاو من وحن تدك نس هدام + من اك هب نط حاب اخ

 نع.ئثندأ .زئوهو ملثحلا نب نئحل انسه بذتد !ثمامدر اكذدالا عاوبا
 راربالا لع قكوهدناو نا انكلا هبرادم نم: معن نغح ئعن وحد ىئيا ْ

 نس هدول وح هب تشتمل ماعم شل نمد عل ان ةّوعلا مخك نبل ن اكد

 ارهها اماه ان انو ثاكاذ اهندل ادب بختي ةعايشما حجما كورلا ْ
 جي صو نيب قرشا دج اطياب مهااصتتعميإ نبا ش لال ةظيوباملا ْ
 دبس علا بح اصل مييتحلا علما ن ل ملتكإب نيجلاوولسهلاب |
 يصنع باب تب عيلخلا كل نك الو يز اع د امسالا نك ن اقيتح امين رام |

 ناجح ا ىلع نكت الط درت كان اج كاع ئحنئحجلا بحانضي | |

 ؛امّتب ملو لجرلا فايز هللا ناب كا يديل لب نن ىاذ عيطسااالدج

 ئئلصتحا "نالوا لجرفا.هب مني. و هارللا يلع ريع ام حلاو جشسلا نال ثاسشمالا |

 داهجلاؤ تع ابننل! نين امتي امن ئدل احرلا نم مل |ئاعموم نامي

 ا 0 دو ا ةيوجول دام اهل امي نع
 1 00 . ٠ بيجو ةايسا تايد يرمز

 ب ودع م سوم حمس

 نبساع هنأ لاع ل ين فكة ناي! ءالسالا جار كبوؤيد رم ن ىببإ ممائه ىف ثللأ

 لأ بع اعسا مسمر ميع دل ١ ىدر هيدر قم ىف نعرند نيدلا حب ارك لمد

 مب ومع باور وتم نك إب هجر هن مهلك عت نا هب .ةيهسشلاو هبت يأ نب

 1 ٠ ءاياوي سيفي

 | فرشلاوديو هربصت نودي ليبلاب هناي اور وهن الض ىضؤملا فريك
 شرك ذ كيف تعاوو هليل قمغقذأ4 ه اع قش لك فركس و ولعلا ةنل

 ْ كلبي ةيزيزتو جف زوج يسر خل هيرب اهللقخو تا ديجا رجح ايها "اونو كاييوب

 أع هرب انفتس | هيزعرو هأوس نب ىلع مع طعم“ :ه داسع ضاوخو متكبالغ

 ؤ ءتنناف وهز هريس لش ام هن امحمد سي ا انعم مهنط مدع يعي شانبلا دبا

 ماص.نب 973411 تيوب بادس ساما لا رج
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 !تجؤلا تع نب يسوم و ىلع مئيف نيشيملا كاف سانبعن نب نع طسوالا و بظ
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  ةحانشلل ا صحىلع ةنسلاله اوبل يس ١(م كي ىكلانه عب ةعانشل او هلاف
 بهي نارتلا ف خانصخ ىلع ه درو يح اورتح إب هلزتمملا مهيعز ا ورب ابكلا لهال
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 ىمتنيل عيبا ظنل نإب وهران هل مكي راكت>لاماهنتسالا هبدارملا
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 | دالواتلاه سد طاتسا ىلع بن مع امثل د ىجاولارايحالا حومج نكت هدو
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 نلمح ) نال امن ذ الضو باول اعين لندن قع اهو ويب طلا ارمس
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 موصلات نلف [مصئح ناو امري لهذا باو 1 ناضاعس النزيف ايباد
 :نئكأ اند: ناصنمر ن اه اَوُم اسس الأ م اكحالاو لب انقجا تؤ ريع ا إو
 اوهو ىوزوملا لات ةريهو اوس امثدآ تو تاولا 5 دامحا ايديا يرتتم راو

 رص اصتنخال لا خاطنح ميك مت عتبي اع عوجلا حفرت ارم نيل داو وس باوضااؤم
 ى دو ناضر لوم لعرصتقي مث محا هام اظذحلاداقح ان اوهام ننرتمملا م

 نائتمراض ىحا لص ام ل نب وا ثوب اتسم ذزمج نك ع ارضين ا لي ريك ١

 كدت او نرسل نب هزل يخردوشم ةلاناضمر ىلخ تللحا أ ودزحالاد

 هساقورسكسلا عتشل لال مم لوالوشسلاو جا مخي و د امنا رئال نوجا ىذد 0

 *ضاقن ممم زلي 6 رععجا ف يعمدا ذا ىمئمسناو ءدانزلا ناب لباني بياجاو

 0 ا اكن لذ, كم اههاول نماشلا تتش مدايز واجد .:رشع

 متفال اطلع اكل قزم هديند ايرجل1 ل اق نكك ينام كلا هول: مم مل كلعنال ايه

 كيييعبسلا تار ذل ! نكل 5 كك نع موصللا ىف. ممل ولعب قبح عمالولغ ٠
 اميمج نسال وخلا 2 واد أن انف لموعت اهتنحاهميحبل .ارييش

 هو داو تيجو سا ئ كل هوافد

 نا نابت سن طواعما ان .م نك داب موصل ينل ىش نطنمداقردبلسا

 دونيس نايم اذ انعمرلا نع فرح ١ صمر رارصم ناس مزرو ف

 | فانحلا عم“ ْمُحَهاو ميمتنل ار نوم او كلالاو كترقنلا فيرصلا وم 02000
 ا ةائياوركت نسي ولاهم ةعإ ب عتيج بيرج 0 ا

١ 
1 

 1 اح [ ثخ اهيب د عادم «ةموص.«تبشن انل ععا عرسوسن اهمكس:و

 وصوب بز لردك ناش مرر وول عاش ناب شل نأ ِ

 هالي لالا ككاو نام ا ياسارخ دالي فايل
 ظ 6 ..ايعمز _ردهتشب ىلا اطاخم) ىبا ل دب يناهز دكضو انضم زينيشم ناعم
 (رسوب تاو نبدنري اكرر اغسود ١ ىا امممي ل !مسسلا ب ودوررتتكل ضعي

 أ ةاعبل بم ين هجمو هز هع ىهيجا هر ةرد صن ىلإ نح ناني. لب اممقسإتك خ
 ٍِ رزه سبام ريال نمؤالاو امهينل نين قلصام ةت[ينص.ل اج اًنصام ممل

 ١ هلاؤم فق نعني! جيك كاذب اره ناو ارتكب ىلا اهرجارتخاب مارطتملا

 ْ ملابس نب راج نشأ اتنئا]و ايضل او يعرب ى نمي. اكن ةبلاهج ارح ا ىلع

 | ييضبلإ مبا نيبعاعب ديع ميش انوار رع ايصامأ ف: قار وحلا يؤردؤوا
 نع ةيادح و 1 ٍِث مو | 2 كوسم

 ا لاول تيرس ها رنامسجل هر فانني دلع منرخملك هل رش في رزجل انيك
 . امقظتسيرول اديعدي م 10 ئه شخ فش اكسل لأ < 1 هن مالا وا دلك و

 ١ بي انضيا عتلاب نيديلاو بن ذلك هلرهشي رحل ١ دز سك, اي انصف ىوصقرا



 ١ موكر اس منا نب د سر نع هب راع زيل ا هينسطن ساس هل اهضلماللاو

00 

 | مهو أ ةؤامع عضو يلح مهنا لدح ىنبل | خخ نع نيب اقرلا زب نوع ةنانسح ظ مب نب مامثيعد نبع مدد ١ نب:تدول.اط نع يمد ولأ ثي دنح نيراخ د ابعنإب متلمتسملا
 7-80 هنو | عيلمم عيمطت ىو مشو يلع هسد ا كح يبل د ا ىمعب نع
 ظ سه درندأ و هازع دش هت لشيرم الو دنع ىع امال انتسلا م دحاا هجرني

 ا فسهشض ه ند يشر و نلام اعوو نم ىلنا كينج نب هجام : نياىلا همعو

 '0 ١ ا ايلا ىلعال ان تح كاتو

 | ٠ فمهنم

 ١ ادعم نع نيم يجامل اربلا يديبملب لئسر ملا ميكس

 مفي ىلا ثلا همذئ طنشم اكمل و بس ار نكد نر هنحشما

 :رئم مشار نارو يب يا ةنينسلا بارطنص !ورحت) ا
 ظ ربجالانيربل ١ بييرثسل !ام لكس رجالا نم ةكيئبسلا بالرطنص اوروعلا حن نم
 | فات: رجالا تلا هل يا منا ريع اطاه (يئدلا مط انك نيج وما نيب اماق ملتنمد 1

 ظ ككو ل صووج بنادب اوميبايغ !ط نب ملك هررمج مطتم نيازجأ لكس «؟ظيفلا
 مالي مم! را نصف يف ىتم هن ايرحلا ادميعن تدلل اور الأ نصمتب هوم 9

 ؟مطسأو الاب ابر وعلا يستل نككج .اورالاو هيمي نعبد اتنازه يلا هلل اذ مطساو
 | يدسل نلف .نيدللالإ ناك قد ايل ازملا فيبرشمل نإ مداد تبول بكم
 | اهاللك تلخز وري تتم قبسن ان ىلع ني دل واناك ب ون نال رعب ١ يؤح كلر شطب د

 ناحيولاخماب عسب وع املاوهسدام يع نر يدك دوغ اب نينار اع

 بم ته ثنآىعم نإ طولها 1١ بوب بنا ير ناو ام اهنا سانايا
 * | ده. .تئنعيص

و هوطيخشلازو 1 مشق اوبن
ادللاز ركب مهاجم ادرر ى

 1 ْ ٌهَسْمَتا ت

 نك انالاؤرطنلا و ركع الا نم عضو هلنإل لذ و مانم لاب وأد - ١مل ار سكك

 لفمالارفخب د ت الغد اىلع يداقث او كسمل ا نأ اجاوب سالاد حاولا

 ١ نوييبو:ةرحالا م بعت هب داى دود باو قاث ولاا ن لبلتلاد مرن و

 بيرع س وم نوم ىف اعوحرم رذ قل نع نابح نب ئةو اعمل
 . ءاهربلا ئاياثر ئبك انيلععإب ايندلا بلت ةيرس ى ايل و فيز .ملا» 4 1 ادا نود كاتو ابل !ب نتناول م رشد ل ”تولابمكن بانمل 0 رو

 نب اسوم جابم كارو اطِع نع تيل اركد. ب: (تيكو ركوب ١ اي رئة نبا
 عص قبل ارش ارم لاك نسور مليمملا عد. ةرئمتص يإ نيب بلممل ىلا ومد يشيل
 ظضاخلا لات هركنذ ىكمنملاه لتس ١ نت ىلا هم:لاسو ىلع سلا
 هم سند ١ كمي ىنح نم كلم 1غ اها .«انيدر و خرجت

 مغابرسفل كل ١
 رك ايش ينل 2 بماموما اا يب

 املا



 يا وس ها هلق سجل سس هس هع مسح ا جم
20:00:09 

 دان للام كلبا لقد افا ا هاوسوو# هنتي يعدل او نوهيما انشا ١

 نيش اوزاكلا نيب امرت يرهطنلا اطغمم ا نامإلاورتكا لينبام لصمب || |
 . كبي بح نأ مذا نر كان دبع نوي اوسملا اب لب هب نوتنصتكيال رتل ناذ ْ

 نب مهلسل ابنك نع نرئبسب نب: ريخلا نيك نع ىفيلا كيولثالا نباداضختملا

 يقع ول نب هنود ل
 ابهيجلا نس سربحلا ميني !ىلدع نب ميداربا نع قس رلامنم ىن١خبنا
 ا نها افعال نم ريع كابالا نيزتا كلف دؤالا

 واو رباعا دع يح نل ااهد ىندع ااعيتزكذ ١ال نابل
 ا سجل لضاكذلو وع تاك اذ الز را هلم هسدا مين علا ىسع كايف
 | دي ىلع ةالصلاو نيملاعلا ب هيناتا اني لم ساظملا! دلوني

 ! قسابتغ ني نع ءئاوضلا نع ل ةنهد نع رشصج .ىبا.نب نيسيحلا كينج نم زو

 ( هه ناكا ”ةيوهار.انب لات !ةىد لك دو هىطحتم يفد لا ل اك !نمذ ننسنخلاو
 | نط اررطف ءاةرهي هل هدرا معن نط" نم ىانعي | لال نب هلع هاور وان! انك

 <21 ةضن مما ع الا 5” ميل وا تاكلالادازعاا |

 يد هر روس نءرضن ابشباو ويل هن! ونحاو هنو لس يتاداؤيخ وانغ ّْ

 7 روضضلو 1 ١ومياأ نملاو "منايشلا لاوهد ارو انين

 - رب ب ب بي

 «ثاداربع ى بيئناويلا عرس ناتسمألالغا
 1 1 2 هر

 ٌْ ١ 1 يي 7 1 دن ا وو

 ١ 6 ةرتي ديف ةيلدسلا فيتو تق أ مزخخي معلا

 | فيرفحلطلاىعات متنا اح ا ىركضع# نلا لاق

 | ةنمايملا دا ةلاتخمت امل 4 يحلو نسارلا يعيب عب او ب ارضنا لكك

 | هوب ارك تححص ١.نكد لومد ند ماتش ايفا لشن لس نود ايي سانلاو

 ا ٠ مهارتغئب به هريغشتلاب ىني#ع: :ى.ةؤيررف اح ننب مك مجمع نك بط

 مارك نم يقال هييسؤت ل يسيكمل ١! ناو مق احلا ورهف اولا انياَورَحاَو ا
 ١ نيتك !اهولت ١ ١ نقيل ل هان هند ازنساب لجاع نياتن لخ امو

 ورا يل ن ون ونيل هين له شت اب هديت و هش اجي ويهت (ةلانقسو

 ١ كلياشلا دم نيد! ةمافال معي نيطف نسا نكك روم نحلاعْزف اب امئلذ

 تملت ةني 'دضل اركب يبا نع جئدشتمل 1[ كك سا بنننب نع جدلا خف كك
 | اجريت 2يمزج انهببا زق الأ او ناصر كنت كيللس ووك اوين لّوسر ان

 “نب امس“: ميس و ىن ذو اهبل نب "تسيل قع يسم وأن قدام نب هعسازملا

 9 .«فنمصملا لاكو عون م.نيطتم زال لات د نيتجنص:ةو ل او عك با
 .٠ و اير سو يل 5 5 نينمبسح إب برشا

 .قاومنا تويم امم اهعهبطتجامو ياه: ازثح اد دوهد ف روس وم اؤهن ئابيش

 ٍ | تالييلس البت م ابرج ابو انَيِساالأكاوح او اهنا ادهطفوو ةماشلا َ
 | دمه سوه تيش يد قمشتتلا لعم نذ ىبخاذا نشاوا لبس. بيش ان طيزر وب عن ل!

 ميداس فاس 4

 0 سيسي

 ا

 نزور ب يب يويهنس  وضوويو هسووسم مب هموم بفم دج



 سو و ا مس سس سوس بسس ياس سس سس ا ساس اس سم سس سس ا سلا وس م هه سس مج را مع اس يقم اسس اج سس م وس اس يجو رج هس اس هس هم مقاس هج يس سس مس

 ١ تس هتببوط رردتوم !ناذ فياحب هنمو عبس رمش لك هسِْعو نن بم |

 نميبس .انوتسي مل اذا رنحنعالا ع دولا نيباهرتتكملا ىسبهن جيراننا

 بل + لق الذ هب دلج سيب و هتنوطر باعد نل عطش يمك يسر اد

 باكي هنب انه فكنت فش لوفيلاو ديعولا كلذ حسو هيلإه هند ا لبع ىطبمملا
 هع هوه ٠ تبا دصلاز كك ىبا نع. هرجسهما ق؛مب و درع نن: :نا والالم

 يعول ىلع لاقط! زم هثب اهيهخش ! موبي 1 لسمارملا نما ذريحاو دره ىئئتنط

 ابوي قات كاك د اندطبالا نبي د و دابكاللا كلفن يذلا لب د اطئالومل او لب اهيل ا

 ودرس نبقلام ب ىشأ نع ىح عزلة رتب نرد داما قي
 *:نجصحلا نإ فتم نع
 قيما او ماحإو اا سل حل ةيخلو ورحت 5 نس مش

 ديتولاو عيطَمِلا فينوتعلا نم نب هك ذ:قملل اهسداءلإت لياس ل اسو تروك
 «ب ظنوا ادع و ةرخالا ىلاوحا 5ب طحولع نمد سصم عش :قمىل اتعاب بب"نشسلا
 تيرس ةماتنسال لب وسال نب :نههضعمّى امم ئينلعملاو لكامل ناوحاو

 ه ةرغ لك ق دبملا رص وهذ اركشلا ماقئو هدو تام كلاما ماوعت#

 'دنط ايلا و ةره اظل يباوه نب ميلع هبدسا رعت !امجينبج سيمنش مة

 0 ااا تم ىلا

 :رلاو اخينا ةزنكب همني نمرجا ني و يلع هسا لص ئطصل لب اكاذهإ و

 تاقرح اتانو يلا نم مدت امير ط دق دان عشت ١ خارضلاو

 نماؤو. بات نلراغمل فو: .ىلاعيتول ىف .بحمل ان نو اروكش ابعت وك الفإ

 طظرشرتفا تايسدو .اهيظمم اجور هيلط نذل كي اتدرشل هنمهب يرن اسي واحلاص لغو

 ةهيوفشلو لماعدان اهالاو ةيقوملاط ومن عضد تسخن إو مهمل ابل لاكن

 لكولاةيإ لف هدوم حامل اهي بس ةنهاوَت نم نبي. فتتلا كولش غنا 'مبااحلا
 ى تيرم ب هلع ول ا وظيأع دو هاهم ءاوقبا يلاعي سالعلاابت الاو

 ولأ دسم عسل ناهازع: ةزوشخ
 نيو تهيش لاك وسار طركتب ةروس لينن ايتباو و دره قخشتكم

 ع يرسل يو ا لج اع نم هنت مسالا لحم

 خل انولو برتك نال هب نكيال تحلان ١ هكِبتَْك واءاتممع مب فكذبءبيكم
 رم الان. ىونا هسنهلاف بييشم نا ناعم ةجدإلا طلعي ةنماهتتشدلائ

 فيلا ,5 ىئب ىلؤا برحذا لب اهدى .نلس هجر ده دعب ندم تيكن

 ده يوعلا ل اكد قيمر سكب بركحا اوضح ضف اصيخوب نذل هاوس نم

 لالدالا عم تيرتتتلا ماس يدا نم: فخلا فان برلا حاز افكذ بيلا و
 لاسم دبع تلج ان يفر كاسح نب بيرتس نييؤع سا هسايلع
 م ا :ءميطنملا (ةباوعد ا مسرم

 رك انيئان ا م ل لسا افطار لق ودل فايع نه يلح

 ' نجلا يس رك.العت.او حل اشنلا» يالا نهضت ئ ةيمايتدا مود لاوفنا |
 كج -آ_



 9 ك0 - -- - حجج يوججج

 بي ى نامح نب حش اوباو ميبال ضزلا هب اسكبي اور ن مع كك ذر بلطاو ا

اولان وكسو ميجا عمم الاسم فوج تارنغ ا نحن امل هأإر سقت ْ
 نوملابوو

 5 ! ٠ ةصبلا العدحا يرنكل دا ئ ةنالاو مدا دنع بيرج كين الخ ْ

 نا ونمقي يا ةناطشم يي ناطيش هساملا عيتي كن |لجرلا ندم وب ناطيش ا

 0 ا ا كا '

 تلغش وحلا كو ئعئشم ل طفع ا انذل مناطيملس اهم | هدييسب ال اع ا

 تلا تت هايل نام ءاماج جات هاير '

ْ نم ووميللا نم هال موملالّمعو لجرلا ىل ني رح اصتنخا ليج ب اطتأ ا
 

 01 كوع وة وزع <ملقو ةاناد هناك اهم ماهل ان بشلل ١٠ كيم مل اطنلا لفن قعذ 1

 ظ ب :رعورعللٍ دالا دال ذابت دالا قه ديرب نش الاو ايبلك١ و اووح ارئلاهذ اغا ا

 ظ نسارغ. .ءهركُذ ةمارغ عسي ّلجر سنرد يلع هدا هبط ههنا لوسي اجار كام ةرزه ْ

 | ل او يوانملا كاك نش هشسباع نعود نافع نب نائاغنغزومكلاعنب١ ١
 | هحبم بكير د ٠ فالح يف ىئيللا قلع |[

 لق ليتر المن يقنتمي لبا ةرتنلا دوكسض يمد مح دولا ناطبشس
 ْ م عار بنيكسالا نب وأ تيينالا هل لان دك نس لهراو هرنّسع ةيبارلا ا

 يل ]نب يللا اذ حي سو درملأ ددسخ لاما ملط وص ئ وس م دج لرجلل 1

 ظ يل انبات نعي كلم عمج ىف نادر دولا موي مقوجو هسا مارك ى ع ملمع" |
 1 م ء”انضيآىيدرلا عما ةرو ىم أكو ْ

 'ء طا و ظلثلاو تاكرب ناناشبلا ىو يك وس د نكيمشتا

 | قسلاعز ملا نم واش بالو لت نسيم ماا تيب

 او اجا ييصطساج س ْ
 ْ فرعي ال فايفعلا لاق كتم كثي بح هل تازيملا ئ لأ هللا بدع نب يوفص أ

 52 300 ءانصن امزح | يىلارزاس مد مكرب هاشينا اقيم همالا

 ظ ١ هلرب هوعد وخلا هيبِرعَر شا و ارب هوعو تكيبلائريباوهلرب ةاهلا

 ( ؟تيتيسالاةلاةساو املا جاحلاه فتلسل هكمملا ملون رابزلا ىاهح !ىئداو

 . دام نع مع عارزلا صنم نب رها ثيردح نم ئابربصال اره مجَري ن ظحانزع
 مام عد جال دي بسام دولا نوط اسوي نيا

 ١ تسب 0ع دول و ا عزمت اعد
 5-55 طعتاو حب ناك ابح نب كات يح كلا كاتو ىثسال ومر انعلاو مجح الاي بىملا
 فلسنا "فرص هب ءىتذا ي ىس سيل يي تاكد هب ؟اًجحالار وجال نابح نبأ

 2 هرج ٠ يئيذا م دع كيدحلا

 ١ ث وكي اهيا نااهنط منج عصأو ايامنا نا ل اهلا ساو. قم ةاشملا]

 50 نوم اه لا نس ايغ ىخ طح هب اطخخلا رمت نب نع ه ةنجب أب ةمايتنا موب
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 هتييجر يدا تنويه نم لني يتدنيالا هدالب نم منلا ةومسع مائدا

 ده نمو :ئؤيسبنم اهيرمع بلا اهثبلا نم جررص نو هدابع نب هتىمص هتعمج
 مدعب نل يسم د لزن ئببح مل او ةلصلا ميلع يسيبع لاي ميجربت اهيرجك نم

 ن0 و ازبح ان عيشبب نا نيكتسملا مدعي نلذ ازثك مهد حيرنا فشلا

 : مس زر كاعذ ماظل ىلا واذ نوكأ نا نيرماك نب! فرصا ىس ىال !نابح

 ١ تيم ظعوملا ا ييعشنت اغ لش !اييطل حرس بولتلا هنهيل ناكاَع ايون ةشسعملا
 . نيعّمجي نالسر'جِدلاو نايبلا ابا جطلا تي تيار يجاطبلا فر املا لاق ف دسمان

 ْ ملا ةراطم العا! دعصّىح اهتعتت وايؤع يبوك دا فدا تل اسف قششم 0
 نيزسالاىهي دي ئد اسسلا اوههلل قري اظن اه ا ىمتسب اذ اوثان تح ارمت
 تدار لهد لاَمال لاك هّتنار امدإب ضر 0اهيحو ىلع لعد اهئس ايش نع هالاسق

 بيلا ادت ايرا ةنرمك هضايسلا ا, ادع ابضت الط اخ اكمال لا قسلجم
 هوو هاك « فيحلد وشو ناروم نرراسع ميد ىجعملا لاه مب اما لأ وع تط |

 ث ورظشد وب ايبنحلا ىلا نيج انما هك :جلاممتيل يزرشنسلاو سكس ضر مادكما ا

 الز ليش تا نات تال مرالا اال نون ببطنخ وايذ ادم اندر ريكر ونش نع ١
 بسانذ موسي طرلس نين امل !ئئدت لشن اواينما ونسب هبال اكو ئطامال اين
 ١ 1و عاج ياس شفاوب سال 9 عقلا نم رااشوك
 3 6٠ كد فا انو ماكش| لب اصف زازا نم ٌمحيبر ىلا بسن عتبشتلا

 تنين يا 0 دن واسوا تير قاتل وي بكيني اضف

 مويلاوعي دإ ندصح نأ ىنيشي تابورعأ موب و فمّةولأرصح نم

 وام , هردعج ي)6 زمر منال مالا موي دوعوملا
 كالزمر اهي ادب اتكلارزح | كنيدح م نايس واضتل الصنعل مدرع نم

 0 . . يجعل هرشاو امهظزدم ىلع داق هرعرس ن١ ئح قعد رب سحمل اؤ ىك

 بلللاةيبور دار ارب رج نيدلاك بيباكلا يريالام يربي رض اكل ياها كلا
 بياض روظي الاس هينمرظنم او يالا نم هل نيبني سالل سحاششا كا نيمداال

 يايا باكا نع يح ديسير عدلي -.الامهل عاين م لل ده اهيللا نال
 كرب نع (كشلا وا ةاهل اكسل اه ىنلسرا١ذ) ةكرمالد وك١لوسراي تينت
 دبي اياسان وع و عا ضتملا نك! ىلا نكد ابل لَم لاق هبياجل جعزتال اه
 مالو كارم ادياإوخ طع علم ةشيم ازاي نع ينشأ |!

 0 ميسم نب اثنا نمد ىف يوازيسلا لاق عيعص باهثسلا
 نم جوي اطي ةبيظ هنا عي دعى شينعردا نات نونحلا نب ةبعش بابكلا

 ةسئاو دوبل ل ٌتاويعتسلا ىلا هبحاص ل بع و وعملا بلد هنال ثقيلا
 'ةنم قرفذ أد ليجلا بعش وه |ةيطخيكخيرتم ن اهم بملشنت اهوثاجإ نم

 0 ادحب انطلاوكرماعلأ ل اجو
 |[ وهن ضدو هنول ديوي يا هجروا بطي رمصلا + ياس مالم سل او ة كصلا

 معطَملا



 ١ باظلاو اه«زتسيي ن دج لو ن ومالا سس اوع لّممب لمد اا تنل | نم مىطظملا

 يلع ثحو "لهل نم يظِصملاَز نزع 5 ىحو ةئلح هن اشرح ملت لم اكتمل
 ناطبشلإ|لابح ب باور ْىد' ملابحاسسلاو ب ابشلا نعومعلا ىا هيمو تيلتدا

 * يا لرابح همسججو ناك يشن يا تان اب دش حادوك يود قلوب + فنا متي

 قلك هللشنسش 3 107 يي وحل 1

 اس الازعرلم اقل كو نهم بزتكإ نسل ارظنلا نيد نأ ل هتما

 نين وكم يني اعنغ اسفل ل اه لإ هول ني مهي يكمل مادو 6 ونوال
 بولذلا ل نلنع اباتكإو ىلعب ارمي اينولاءظءازا هنا درهلا ديم عر

 هيرو نسخ تصخل زبر يريم دلاخ نبين ن نع مهيعرت ف يملا ذكد
 ظ ىع انمتلا املو ةبتسع نع يمي داو دوعسم خب نع الدب وةيلخلا تنصب
 ه0 كه عرش امكاة هز ن4 ىف طه

 ني ايمو عزمي و تاعاطلا تاّض هدؤ عمري الؤمرملا حم راتشنلا ١

 نم سشسسدع جسر قو ميش ةيهوك اهلا عالا ضار نسما ظل هزي ممل ا 1

 فد همسك همرف نع فين مويلا الووادهجي م وصلا الق بر "ههاط عاو

 ينر اتشنلا ل (ناما هي نكسمت !ءلاق جيبرلا نماير:رصصتر ى حد جا 4

 ا دورحوو بسلا يح نال حيدرلا لصق ّبرحدا دانع لوصطد اريحا نال نسوملا
 | . هتوممشتم يباثيلا تيبدوعن هاوجلأ لبر طرف تيا زنا انهو عرزداو ايلا
 | كَ فيوم يد معا نع .جيبرلا ف درج وقام دكر ولا و بمنلا مام
 , يزن ا نودح ه دانا ييحل ا لات دتنم ل (ةاكوهو هتسسسحل فئصلا

 5 ' . عديال لاق و تايفخ اولا[ يزوجحلا نب هدرو)و

 هماصم ”يئاوو ا ماقن ملل ناطو ماصنم هر ايد :نامتحئتوملا عي نكلا
 فه موقق +: ملا نم اييظح نعمل لح أثا ل نإ تك طا خ دهب اجب
 فياظو "نادل عم هيلا جاتحمل اهسؤم ميم هل عنيف طاشننب دار هال أور ىلل

 2 هلم هءئينصلا ليث عيوش نب ٌةحار زج يد طش لك يال ل

 ْ عملا ثي دخل نفجو هك هيدر قييرالخ مؤملا هلم هبمليم هرحو ه عضخد

 ْ 00 ا رب سرا مااجمل فبيصضب ىنإ نعى مح ملسف

 13 شي هن ايرماعلا ب

 بدن هنقح“ راي راج دا ديزل عس ا ادا فا ةوقل ١

 بيت اد [تاوطملا!ب وأ انىل | مصنع ظن قس انا امر ييطإي يع -
 ١ ..الابلت بلتنا سمسم بلاق و سف عور نع هاا امال ةعيتحو

 عباأذاو نجلا مبحاض له ىزد علو ومين ابب,نضتيو م درلا ىلا رائي
 نجلا لاخ نب الفرسنحو بآنغ جلل اركش ن اكك مللخأ فشلا مصب نتا ْ

 م ساو يوي ورا جدع ما 6

 ٠ 000 -نيليدلاو ىف امطدا انضيال متع

 هرئاب لالا حاط لمي نايعا لرد ناقه لجرلا لايم نا نحل ا ةكرشكملا

 اهي



 بح ناك هنال اكرش ها هيلا نسخعو او دمعي لح فلس وان اسال ل5
 الغم يصد ةك لاك يرذغ ارىعمس .كأ نب تاقرل ا مكه ب دوممل اي هداردا
 2 ! ' ا 9 ٠«ىهذرلا هرثاو

 ىف! وزظنم منال دارمالاب لهلا رياور لما ببب د نم ىتلحأ جم ىف ةكرتسلا |
 ابلواهئو د نم فدع ادق ب أيس الاجم فهو نمو هبيسملا نع ىِلْماَع طم اك بابسالا

 بإبرالا بر نم لكما 5 نمد انكيمو ب بسال اى لتتممب الا نم وحلا مخ جرش الك
 هنأد مسحت ل[ضئل روهيف ش.الكم هن اولَسبا ناو مهنا ياامضلا ىلع هلويمراطاو

 ىلع لهلا نس دي وبايكمهس ود ىلع ويل قحر وطه ح ونيك ممل طلح ناو
 هلت هب ميدولق ةبالص انتدر بابسالا تارطحرممل نمرع اذا لب اغصلا
 نإ كردسلا ىدىف ةماقتسالار رغب ةم ابتلاهم السلا ىزارلا مامالا لأن
 لصخال نيدلا ئّدم اقتس ةلاورمد الا كرش اوه و ارهاذخ تيكا ند ى اننا ظ

 د
| 

 هديك ارهد اظ سار حاول ايمانك مههعاد اش ا هس اول ّعالخ اكرشسلا ىتدالا
 بكاوكلا ىلا ةض وصل او ةداعسل] فرب ناك تنيحؤوملا كت خرم دم بالو كوكب |
 كك ةلكرال الهتسا هبسلا ىفال ممل اواوزئداولورلا ىلا طرياو :ىملاوا ظ
 هنسكلا كلو لك كرت نم مومصو ىلاكد و عر اوبس حا مقرعم قهماتتشالا لطب ظ

 ها ومد منيل ْنَدَعا نم تب ارئدا هل وتد راكبا ميل اوانايحا ق ونوكتشا و سننلا ويطيب ْ

 ناتج يلامس هل د نم دارلاو:ئذملا ٌةكر شل اد ىمسملا هد ةكرشنللا نم. عويلا !نصدو ظ
 نادال سم يدون. فسوب لوضو ُكأ ئييلمسم تلعج اوإ_رعامساو عيهارب ازرع 1

 تائتلال اوهو قحلا كوشسلاب 5 [مسملا مل اهل اما ىلجلا كرا نع نوريمايشالا

 عمت ببسلا !زرولق تاق والا ويجؤ هلع كقنبال ىتسلاو ىلاكد هدد ار مث يل
رولك هب للص انسدر بابساللا معن كى نعم نائف لمسرئاواتيشالا

 هن هرداب ممي

 زيف اشم نحال اجرك هني مل لا هره اظ سابع نبازه يذمرتلا يلحلا
 . نابحزبو يدع نبو ىلا هيؤي ١ هجرح روذ بيغ وهو ن وبرلا يمل مئمو يذلا
 قدا ظن احلا هيب ايك قوم ىا نع ه وع ارعطلا ريحالو كل ىلإ عين ىخ ند
 ٠ . :- فيمنق ئعا ني ىلعالا دبع ميذ هرازبلا هاور.ىشيملا ه"منتمملت لاَمو

 ه نعزوع لل نا و لا رمد ١ لاق :لجلا بسبب د نس قضعا هسالا اهيا كن كي د أ

 ننحاوا نموه و ناينملا اع نع كنعم ايلملا ةرس اهس هلناوع ىلع فضول
 | نع طورهثتل ا دارعلا و العلا هب ىلتي اناو أف ىب اكس نط اوي و يبن لب اوه
 | مد اههورط اجو حش !اوُس امعبوئس اق ةرئحال قبس كواسل دجلا قاس
 | قاسما لعربمئل ار انولحو ث اييثسلا نع اهون اضو ثاوييثدلا نعاهورطوو
 يلع هعخاولا ةرهااذلا ىم اعلا ويطدا نع يصسؤنج ترغأ تاو ابعلا

 رجلعل او لهدار ايوا ا وزباخ دره أظدا ىلا ةهح ازمتسالا تبلطع جراوملا
 مه رافد و ئلخأ دنع لوبتدا ةزل يل ة ددح اهنا مكدشب نم اضالخم تدوم |
 ه.ىلا تا صون و عاطل !رايبظ !يىلا تعر ام مظعتل او ر اقولا ئعب هيلا
 بيع لعد مل وس ايلا روع تح و و ل انا حلطاع.عنتت مث ونلؤا عالط 1

 ىف



 ديال در ماي عساف ل ل مام كس

 نحلاو ململاب هروح ذو هب اع د'اكرب ى اوبنعرو هب الب باكر و مارتحالا يسب
 ل فل يسد اعل ثباصاق ءلاوخ انقدو لف هئاو سل جن هوست
 تززملاو ىماعملاىزت ميه ترمس ا.تءاوركملا يلعن ة زيني شسرو حانون زف

 تازللا»نل نطابلا اهي ١ردال تاد ابعل ا ىلع ةيظ اويلا دلي وشنح كي 0

 هن احاهاو ةبرطرلا هّتدابعو داب سايح نفد ويش تاويل! َنوييتو
 مد جملة املا لوقملا دل اهيكر د ماع ىعب ىذا "ميما ويمكنلا ه نم

 دة اهب رج ميس | يكن | في و نيملاحلا بار ىدابع ىف نملثع هناكرب و

 ايست اهل لتي ويطالب ياام ىلع د انيددعسيماكامل

 |انلاى هزابكو تيثسو هسا انام لوس كرد ارانص ملح كات
 مهتاكم نئاييلوت اعلالاك كرضعتتساو عا اناو دك ىرطسان ارك زوعا أ

 كح 607 0-7

 1 1 بيعال هللا ىداحا نب تءذوقتم او او تلح ىو نمال امي جم نبال هال

 لهاسي كب ذوعما ندد ىلا كيرا او بلغ هبلقرظد سحّمو هيل ا اكل |نم

 مدل وذرب وتلا يرتال تجيد كتبي هسا يبدل الاذن وكرلا ف ناشدالا
 هدبة رقعلا لع :ئجملنمورمالا حمصي از اريالخ تيل ادن ايالاهنورالا
 ةطياونأزب ةذاعتسالاىلا هدشرانرمشي الوه هرئكيظ نامالا لقح

 بره اظو نب ينحل ازكى أ نع يدمزل ) مكحلا هبلات ىلع نيَمِما طرود

 "ممل نحبا اهالاوريمد اشنلا نم نحال اجرت هرب رب م هنأ فلصم ا عيبص

 هيي ىل.أ ئع ىلدد ىن153 بدل قف جيجل مامال | هج تع نم لوه دوهو

 اجيت ب كى نح منكما ي ميد قلو يسون با نعى اىيطناو دحاهاورو
 هان دلو ةءاظملاب ا لهض) ار لع قيذا برد نيب جا مكرشبا
 بحلاال ميريل لمد ه0 كلل ني يثيناع ضمن ءانروجلأ .نس قب ينبح بك نا
 َيلثلا نب نبل بنيال بلشالا ال ك[ جلا ملتسالا نب هام ىارمللا 4 ضفنل ومدن اق.

 ايزدل ل يديك زا طلو اص دوبدمو تربح نلحو هينا نكت نف بومىك.'

 ةررس ا نا قرت لا نيدل |وفح هينا ئ. بنلي ناك مهب نهب اهندل شين اومرنت ذو

 دع را تدذ انيزوكذم ناك اهابخم نآك هكرشم تلد اه انيزب حلا
 د اكؤلزعب ان زهاب ادمن وكوم ناش نب ه.اعأ هدداؤ هلدا ىف بحلا صخخحإ اك
 مند ا نبدلبدب مسج خو عت اهلا نوب عنك الق ىل امت ميكا
 ل اعضاو بائس اهب اهمن او دؤمعللا ت١ نب ولعت كرشن ناكوش كوشنملا

 رع لل نا هنفل طل ويصب يصف متم حج ال هتماتم هههو ماج ان ف كىرشو'

 ليطعبنو رهعاس نع < قبصملا ليط نكمل جاوبا مقاوهو ليطافتلا
 |١ لعج نب اكرظم ى اشنلااو ببحومل !مىِيحِح نب ىينعل !ىلع بحرا هتل ماعم ٠
 قلييساو فعا هن دابع ف كرش ا وهو ئاشل او لطمت مث هراجإ ايل اموم

 يد امه ل 2 غي سمع توجو انكم مدعم د 0 د جل 4و م 0 37

 1 ام ا ا ا 2 ا ل ا ا و ل ا ل

 ا
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 0 ا ا سا ماع اعل ا حم مح د هركملا ظ :

 ا مرر هةييربعد تال قيصلغ البا دبش هقتعر ها

 (تبيسصند لع نم هللذ يرمحا هاملاو مفكرلاو اينيلا بلطي و ةراث' هنن
 يزلاوهدو ىب ال اركا لاح ارض و ببي ناطب سالو برصن ىلوقإ ؤهسئئلو

 رداؤشاو با - هلك ادرلائ اشد ملسو نله هسا ىلدح قظصللهدار ١

 ىشدزلأ قمت كلا ةئسب اعرع مهلك ل بجرم سنتلاا لواوعلا ف ك
 نامل ناشد ئكع ئطّقرايلاداك ئيحا نب ىلعالا نرع مِئَف نإد صيخمتلا
 والاه زب دع ايفا وانه ةناشوت تبل ثيداحاباج قيتسلا نع

 ٠ هب جاتحالا

 لأَق ةرسررمد ىلا نع ىهذ ىك ارهاظ اصلن ٌهيَعلا صين بيع هلائدرلا |

 د اكدإل و يلع ندا كص بيت ] لوسنز نم دمام نل ناك ىز افشل ارب ادا

 , ده نب م لسنا دبع ميدو ككد يبل لامس دوشنه ارييعج جاتبا نس ادصخع ا

 0 ةرط نم ةردرره يف نع ئطّفرارلاهاورو ىلا فيعصر ع ثئثداك نال ا

 ةثحاؤ ورويهمج ىبيل ّىحلا دبع لاق نالبع نب مكسنا بع ينم و يارد دأق |

 َه 0 . هع تدوو ئطحرارلا ىمصر ما نب لب نب

 بن اجلا ت ايبا ؤاةيليز ةبرتياماى ان اءانئعصب منعا ىزتسا
 هاني انثى: لهن كش اكن يد يلو تاكصلا !:نكوجرتسلا لسصإو ادع تاه

 0 هنوعلا هربلاب خا لن١ هب:دازملا نوكت نا لهي لد ادب وبفحال وقد ذارلا نا ىلع |

 تاوجو هنككتسي هلال كب رمل ار انام دارلل اذ مهجن كل | هجمت داوللا ناك نا د 1

 لعبت انذار ابئحالا ل سب لعد ةراجةارللا تيمس هلمو ىوما نكاسلا |

 ظ ايل س ْنا ةْنلَر الأ ىلع ليحؤل هب اوك رشا [منشيلا ضايضتنحا |
 ليك قاربطلا نع همامخ عامجالا ف لخوم» وكن ركسلا ثم ىحاأ
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 ::مئاب نيب لجرل هج ميد تب اشالا هيد يشل راغرزل ب مززنا نت . شيقل ا
 معلا نمم+ هل ىتسيف و مايشلا نيب كافل مد د موكل ليش د ظحالا نم وه
 ا جرخا كش راك :دالا نيايكر وبرز ميلعر اًمضتشالاو مل ن حلا نكأ
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 كغ هد عك رهوجير جاني تيدا اب شاطاع ينج نا رتبشم 9
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 م. بل :باسولا وطلاب ملا وكس , ميلك شم اي ضرعل لفتار كلو 2
 ئئاشنلل - -يصن لج كاب نبنضتق انو ىف شيلا ع مالكل !!نوح تسب !شسدو

 اني اهوريال ف اربطنل لاق ىم احلا غيرو نب ب نع ياه هيام ست دنع
 فاك لمح ماد اكنشإ نايعللا ل5 ف نوح د انسان اةؤالا ئه اةاوإتسن الا

 . وح ع نيتحاص ؛ نورس جدالا م ير اطلاله اره ام لعب خارجي نبا

 مىاجو ميحدرّمشر نام قداع تب 5 نب ئحرلا نبع ميكو يفيبلا كاث كي داع
 ميجئالاجر هتيّسدزو -هايحز عم نامت

 رم لا لما اك سلا هوس اجل فادح نيكل تينا عجيوسلسا

 اهرشكم يخ فكي 3 8طن امظيحينيج رم! كي يم معلا 0 7
 0 جرا مارلا مكذحا بطلحاوراملا تي نول

 نثكل انني "ىندأ نعاس ابل اسشنبح و رصد اط نب ريا ال املا محارم
 ىافشنإعج ىاعر)طتيملا ىدرمت نم نان يفشل مي مد لب : انشا

 سما دا ابويا معلا مر ام اذك 0 مث لغلا هننعح

 و را يعلم هلافضنوه لسشودت طرشسب اهةطرخساوخ
 011 ل و ساس حط ! مانع قا سا

 ا اسما ارأن ةلكف جي اانيذ جاه جراخليعامأد 2
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 0 الاا

 | انؤلوةروونيحدالا بقري الح |ميسؤمت هيفا :نالاوكا انه يبرهن .يواازهنالو ديما انارك ْ
 جالتجا ومص لعن هش هان لها رك ابب هيغيو هيكل بطلا رح |اهماكما بوسدل لوحي
 .هي هادو مسبو ةنيطلا و هلي و |رعصو قرن وم د خوك يب لخسال) كصررالا نذل
 :مدارتبملاو ل يميل امتبسب اذيجكا جملا نيه شحات او عدلا جارح ليج ابرون ومرلا افظو
 مننا لفت اركو ىكلا نم ةنحاو» ىمسصلاب يلع ه ينو لميس ايم امو
 همأقت رع مان يابو درر ديملب اتلطس لي تر لو جاع اكتب سال
 6 هيل طر !عرااما# هج أنا دمنا كهل اهم كلا :: سابع سعب بطلا ه١ 2
 نهر وكذا ارايتع اب قاض رصحلا اهم ةسنا يالا نمل ةرحالا اك كل
 دع ١ مم ايتلاؤرب هماكجال مامت اون ةمأما مخ نذ نارتمللا'

 0 ب لس جبرا وح السان حنت 00
 0 100م تر
 فبلطلاو م ا هيف حل كرس لهو , نشيد مصاخا لع انو ةماع
 ماجا يو عوو مس تيب لفداو قجييل اب لور ططاو
 ١ ا طسيد انبوب نبدا دبع وهونمتم يد نل لاق دواد نبا
 عني .:طلتخ افمم نسلاتو

 هب تيمس ثاذالا مشت ةريزادح ف ناسيا و هولا نم "معيش أ
 4-2 ل لخبزاا متشا رام 2م نعام معي تبرظدميلا بسد
 0... دات 1 ياس عر ,ىديلا7كزئملا نوكتلتج عتب عب دددوأ ئضن دك
 هدرول 1"ةلورز ناكمما .يدردنسلا معحشنلا ب وجاف لاس ومر ا حينا سيوف
 مديل طلح ئاذك مل جدخي الام ض جئاؤمالا تك نال اقمدأي تضاطوو
 ُ هعضاحب روث ةد) مك ريشن ىلع نمزمد قنح هسرفد عيب تءالحال هيا أور ىفو
 هن ذوب نجح هب ئجإ مطر بشد هيلع هطرعي مل يال أ نان جاين“ ءانح اب

 !فدتيبورع نتادعع هركز ني لطج ١ يومسملا اولا ىنن لغلق دارا
 ىويسيربع: هن كن كل لح ىل ! ىلع ربع هن) ةدركلا لع ى دوب و ايزرغال
 ةهئشلا «[هلف ابق هني اذان ضرع ول ةكرتنأ جاب وه نا يف يطلا
 تاو ايا هظلخلا ةعؤش ئ همك انه ناتياود 00 00 :ةهنالانمع
 ١ ءاينويدحم عيشرم اجيع نيرو ينج ايتشتلاو ١ ةيالإ اههنبشب ملف
 6 ١) تعلس نهي ..:.ف ه«ريعو ىلع يت وبا هنع

 ١

 2 ١ حج دس ا صص سس. ب مسس مخ سم 0 تسمم

 مس

| 

 جت

 ْ مو رسبت كلت جحا انزل ذي, حلات رجا كحو نواس رعب ممزشلا
 ةدرخل .غيد جنن : مل اين صوم لكزنم امن ثم حاملا لغ موك 45“ يأ شيل جك
 متجاوب كيل مالا هب ىيج امانصوعهو ئنيطم نيب لص اننا وهو بح عج
 ْ .مانغو تمقحنإب هكر شسأ نعرالا ماشا تب نقلي واهلا انك واح 5
 1 'و رع اسمع ترانص مسن قفزالا : نامل عطب كلذ جزرتعس ةييبصتم

 دي جرب ساشا هن نب لنيل او ةمسلا ىبعتس لطبت مطل نا هنم | ا

 | م هناو عايل اب صتنت مصنشه انا فحل ني هت فطنسو ثي حلا شارل اداقإ

 :ئفخال



 ت7 ئح بط لو تح هن لك اذ ات هبورايلد ىلا

 1 . ءابا نك ناكترهذا هنلا بح نب نحرلا دع ميدو يملا
 نيا ءعسبو ىشلك ىف امان اطع هرهد الب نلح ١م لك ئذ ىيبعلا ى مممشدا

 0 لح ىلخاوعج او هريع ىو بسعلا و تينت تلاشُم كافل ف3

 < نعّرملا هاورو سابع نبنع تاين لسلا رك وبا ةمسلل لمار اةحدإب
 8 . م كب اثلاع لصو مضعج كاتو ىكن لك مىلعشسل اطنلل
 هتاقرل هب ىمس سيسلا ط وتس دعب برطلاو ىرس ئلا هما وه واكل

 ةرمما ىئشلا ع انفلا لاق هيلع بلتل !مّر ناسنم 0أ ىلع ٌمهكمشلا هنمرو
 +5 كصن!تبجو قنكلا ى اع اذ أ ىورقمللاظ رسب قمع تشل الان ئلا
 ضسالا فقدشلا ةئيكلحوب !لائو العلاج مساع مىلعا نه اشملا نو لخداىا

 قحيالا نالو مسالا بلع يلطسي ام لقاورسيشمالابا نحل هن انباع شا

 ابوع.تّدول الواب بت 5 كصل نا «ءيندنائلب ناد كبلا ضعب ى ببكد ال

 تس نح نم لق هزحاب عيئامحلا كائوا' مث لسا ةمال ا به نموه و اعسوم

 اأو هدو ,_ يهل ىنصخازم ر باطاخلا نب ىع نب نع عمان نع ىل امنع فياع 35

 كدامملا بع نب لاقاه ةراكن هيله عقشنل ىف يع دل لاق دقنم ب اوصريع

 0 امر و عينتتا بشن لا وعد د نم نب ل ىتح نم ان وتوم اضن! طق نادل ١ دود
 ا او لكام ارغ'خفب نص هكرب ىح نب ركاسعا نب |

 0 وع د م ىح قيييب أك وتم ف

 اه ام انرشوملا ندور أ مينديد أ ام
 ةاتارح اانا ماعدا ارشد وشال معانا نال تنم بح

 7 ىتل ب رع ىسح هحر اني ذا ة دارج نإ يع نغ

 دولا بهي ذ ناي ىطم مح قينملا هي سا دنيا
 تادالاث طسبدد | لذ امبعوص نوملم وا ضلاو فئللاوعد و سوكشل أ ع سس ناعومج

 لوتس اييبكللم نن نشل سو ١ تعقر ثيوطاذ!بايشلا لاَ ناعما
 هيركك تن انا هر رك هنمعط محل ىو نينا !تكاوكلا كازو اوس

 | سيفا ةبد يم سلا فانك ا ميد حدي بمد نتعا ناملب و ناجي ىا نصاقنا

 درر برت السل موس ماعد رول يش

 | اهنباع تيكيماممي محبب كح امري بياهد (كييقد او ادها تي زيغ و ملول

ْ 

 | ةريرهم: نا وع خاود نئعد راد ملي لمد اننا تب داعتد وو

 طم ١ 0500 دان نايل ل امج اعنف اًوَو
 ؛ ٠ ١ ىسحلا كتض لاو هالصومدا بوبر نع ةكلاتح اذا
 ْ اي تر م ويمد اننائ نارمع نادت ر ّهيكإو.ىنمسا

 مه اك "تاذنم اد ارو هلو ةناهيملا خي داق لعخت ايد اًمييال نب بب.لا دنا ادي

 | امنمواك كي ندخل" بارع يب هما لاقو في سعت وهم و تن ىنب يور وان اكيبج

 ْ هلد ىاذ قب ستسعت ند لك لودي وسي فيد لك اكن لوداع ناصع انشأ ايزناب ُ



 مد هن" ةلرح هذه نيب واب قرخال ةماخ راد دادلاوري رميسز ليلو يحس ان: هريولسلا | ذه ةنسس ىلع مهيجران ى نار وكن ان ارو رقد او ىنمثلا! ايا معا ئيلعنلا ملخ بحاص ىسَق لات و ناروقع نارزد يرام اضن ايد نامل
 نمار اعاك هلل بضل ايد رّيثاو ىنمشسلا نوكت وذ يحاو هير نقد حشو تددأ ّييحر نب بل اح كيث ناال/ ب اييلاوليدلا للف د ادموو م مخ نايا
 نب !ايزع بيعي ى اكيالذ ا اين ىلا ئ ئتس اذن قسم و نيبيص املأ نايصع
 رهاظرم نع ككنكو (مزمىارلا و نبدلا اينع نعش و اهراس صرلا' ماج عزل يح نبال) اممطاح دش ريل نا للاخت هدد بيضتعلا نب هيلع اود ام ومو اههىئبر ويلا و اهبد بص نمر لا للظ  ”هطيرسبلا ىلع قابلا ىضلا ناذ قوملا مطن !ننر اس ارو ىلا سيرد نم باع نلحاناكلو ايموضبالا يع كر نيالواههر ىببالا ةسرح ارصيبإل هناذ نيع ةشياخ اهبع ىلع الد
 ن اويحلاراد ىلا ر ادناه نعد ية دقسبلا مهعرلا عض ئاشدلا ة الإ تم
 (ى اينرلا ىلا دحاو اهيمم لرد ةيحر يبان هدد ٌناَرملا 1 تيد تدللطا

 ةعمتبل اى !!هدرو (رلعتم ةماينلا موب ناك !ةائرمج اند دو فطاعتلا
 باامئاراد تلو االول ةيحر انرك هاما لمح مم ئيمستمل او
 :مجرلا زود كاوز ند نيملاعلا بر ةحر نم مساند ند ايعذ نم واود
 اهلاورنو رن ر همز و ةيظالا قبب ملو باؤد او ييوطر نرّهلاب ناكام كأن
 بفد ّىارح او داوس طرمالا قيبر و قارنا و حو نب ننيشلاب ناقه ام كارز
 ىلع اودو قب او ئصاخلل اهبل اهيما ناك ةيدامحرل "مفصلا نب ىلبم تاناك أبو
 <[ لاو ريب سلا نع جملا مالو دكاسمالا مامر ىدو نيكس امنا م مدا
 هنا ابكي ناالا لابلحال أ ىلا كاهبالاو تاكوالا ىلاّىدالا خا اسس ىو
 انيمد لا هذ اكس وه الا هلال دك بتعب ال و هاناضتمم ارالق ككذ رع
 هلع هاورو سنن نع ةريدسنت يكب د در نب يطرتلا هرتماو هسالك
 بم اع ىموللا ين ولا نب هدر واو ناد هل او ىلءيوي او يسل ايطلأ|
 ؟اتحالا لكلا ابح نبدا 5 تسر دو يبس سبل ىذ اقل اني هند داقرو
 راع يت و م.يورم ون ةلصاحاع مصملا هع أنو هب

 اند نيعاهل هتينز نا ء ادم: ان اظبشلا نست ايمم و جلطت سمسا
 تموتس ا١نان اشر أذ تعمر !داف هلوق , ىب وت ونجلاء عواطلا
 اهقز اك تعا نان ادعر افا ب ىرمدل كن دانا اهيقز اذ تل ان اواف اهبرراف
 هنن ىف هرم ئجد لبواو كل نل تاك وال هاه نك كيملا هده تمرح
 دنن أ ,سهشلا 5 نمل لويسم هنال تادتوال أ ىنه م هما وقم اما منال ظ

 مىلطتو ىرهسل اريعن ّينا ةمالاره و هبزح هنزس لكم ايداقلاو دعت ١
 ىف (كداواطوملا ى دكل اهب هرتتلا نع ىؤ نينسح تنأك اهاذ نكت

 تى مرج قفتا!نلَريعو نل) بع نب ل3 نك اميعلا هيد | ىمع نيت د نع ٌْ
 .ةعاتا يح جنوب انصدم حاج سي

 هاور

| 



 و

 را ا حا رك كو ب
 ههاورورخج اب لاح سرس كيب دحلا هل بعص الريرك جد اثوعهدو ىارعلا

 ؛ لب وط تييدح ى

 7 الم ا ل قيال 2 ملا طل ورا نسيثكل)

 هجولا مووح نب ناكوز و املا مموج نب امم نصرال !ىلع عه اول اوضلا اذه
 هّخَب طنمو اضيا فامطلا منع هادرو ب اطخخا نب نع نب نعش اونم | ناكذ

 نان او لضملا نب ىد اممدأ ميه ن م درعه اهرصم ىمي هلأ هانملن

 ٠ سته يصسلا 5 رزالا نام ناوة قلب د نسا سعت زيتااك 2 وخل لش ركل

 ذيع اهتم امس يفد ذل !اهه در وأ دك و هدكري نحبه ذ ىىانعلالائ

 يس !رلا ريجس نيد نطو فحم مله ئه ثلا كا يطيسنلا ناهلستزبا

 ٠ .٠ * (رزم ىس ىلع جم الكي د جراح هل ىليتتعل الات

 عمق اي نافل نق تلا ةلراطا بتاج لل تار اور در وؤ عبس ةدايشلا

 مهنل ليس ل ىتتملا هدد التبسي لتتملا يوس هازل! ينت كعل ببال
 م نال حلا ثيح نم 0 و ع داعم لعال

 2 ةدحس انيس يراك ناعم امك ةنياليتل لاعد نارعد اأظلا

 نيرولا هزل خلكم اسملاب قنكرتفللا أ نيل اني يحاك النو و ىدذد) نومطكاو

 رست وع هابراوب قرشلا هب اورئو ديمتن بكيس كا تره يذل اوه

 5-52د- قطب مقرا دال 346 و اتي تنجم تتاذ بعاض ةازلا

 8يضوةليب ىلا ببسج هبيج ىتكانني ينلا بنجلا ود مثالا ند ذاق < كضالل
 يي تناك اراهل الخ ةبئشاالتا :هناغو كارقا طائر نك ويلا واو احلل

 ْ يول ا يزلاوه و ىديرش ن وطبملاو تيدر ءاطت ,مص مالا

 تت اهلل هقررتغ يالا تبول اان ح ادع مهووس اطيل عار وا

 ظ مد لمشلا مس اذادلا ن وكس املا جنم مدمسلا تتكبر 2- -

 لاند يس مده انوهدو ايس م هلملاتك تيما اهه رسل م دهياو

 ترلاو ام الاو ر نضل! الميب مل وا[ مسن اب درعم مل 151 قب يدا واقعنا
 ىا :,كنذ ام لاقي 5 دالولا نب توّماوا كو اينطب دن وم يابن +٠تم وك

 اور وجزملا يعم نيزداك ويا يعم مم 1 هرقل اخ رايز

 كومشلا تعمد مجلاو ٌمقيَعَحَو يرش خعزلا لاك ميلا ىاسكلا
 ' جدل اثن الف ب ايش حجب ةلذ ىخاو امنمع ورح يادطكج "ب لع مهل ىف هلمزو

 ١ نرش يلا -ىراعيوا البح ايع لصف م رعاميذ . يم ىكس عم تن 2

 الومدولع تلط اف هيك عبلتسا مد بيس انمكذ نكاد ماو حش سيمو |
 فمدوهد دز اهو ءقّسح يجب سح او ظمل نب عم د .اغ ه دححد انؤاعس رون

 تيس اليا ناد ارم نابجملا لو ون جنت اكأو ىف !شل) نع خماس

 تارجخ حد رللا نيكملا ني فارعلا يبان ع ةهمسسبتت ديهشملا بايك
 نويدعوربتلا ةدتش ف ووا ديسك تام ةدهد_رس تح اه نه جام



 يو هم نكل ع ارم لأ ميج ماعا ندد و يطرتملا لاق ةنجلا نم هقن رب

 هب كشع ارب اخ نع كى هد ارمكلا قه ن درموج هليطي هلدق نهيزرلحا ثي نح

 ف للحالب مص نيو ول هنلع هاور وريج حا ىهسلا ١
 6 ه نانثشا هجرك ريل ناد

 هرتكتالا ان كامل اهتب نرلالا بحنان يدلل ىف كر شتت 5 د رشا

 قي ئارخاو اره اظناو يدل ارتكب وبي نل ا عمج كت ىاهلك ك3 رتكت قرمل اد | ْ

 00000 ا تدوم د ةزيعاقلو تارا نير يف اوت ملدخو ناهريئكتب
 4 ه صامحلانبو عنب ئك هج امدالا ب اتكو

 الي اهكيدش ددمحا ةدايمفتم دود اد (دعان يادهارصحأ | ءدسع دييثتنلا |

 بنمو ىزلان |انومطلا ف اياركئث انوع تئليدرابخا تدرونئلا

 باور نو والا ف قدرلعلا و هطب اكن توج ى ثلا ىا ن وطسملاو نوع اطشإب
 الاف ادث ارسلت مرسل !بحاصو عيضص اهد لك يكتكرزلا لات اراارسلل

 مد اونيةانعوكمج هلور عمو ماديه اان اهكلدو ماديا تلك تن ىمي ا
 مادييئا امنا مهي حلا نكت لعمل | ىل !لكتلا بسس نأ ُن ىو لمئلا

 قيبس ا ليتنتل ! يلام دركنل او محلا تنك تالا لشتم يدل اوه
 كللانحال قتلا ىإ قت تبيين نم ىف تدل كاب نبال مازحا

 ١ كيوب 2 يناعارنيكد اةلوخ يس 2 قبس ضمت
 دك اج ال ار جا
 اين ليتتدا ريرهثسلا ئددوأ ععرمشس كرمت ىنعأ !وب اذ ١ باب ني هد
 تلاه اهي ور اضالا ني ارهشنلا حالا نب طقشل | فق هبت هند رد
 64 .«٠ ةالمداسفاو .ىبل ١ ىلع ه جة كسصلنأو هدذ) ني> فيت نم هب

 ٠ ٠ يهد هلمقل هينا موه ظيطح او ٠. الغد ارش انرهسلا ةسك فاح ٠
 1 5 قمح كئتجزي اج مام !شعا ء قطن نيو قطصملا لا بع 6
 «1 نع فاللا لاث هت ومونعو ىلع ٠ نمر مولعب لاغلشن او دو .

 |. 0060 ىو ردع هيب تبا وء قد رج اي تع نمو 7
 ٠ مول ام ةعرجب ششيطنعو ٠ موهسو اروهيسو ا خيدلا

 0 7٠ لئن لأ م دو! لاح نددوا ]افا فطما بنملات فإنني ىو
 | ٠ 2«  ثتوطسللاو مدهقول إو امشتل أو ؛ثويحم قشاع حمس لركا 0

 4 .٠ .هبب ركل بست نذ ىب ٠ هب تادوابرحلا وأ نيدو
0 

 ل

 ما

 ٠ هلوقاوب نوع اطلب تهام و١1 همويرمتسيد حلب بل اجو .٠.2

  6ا .ارنل !لاناعع يكس ع اراهاو 0016 ديري وامل ايي

 ؛ و دوس مح موصو ملا رع ا هديزومتتتتو م والاب ساو هب 8 .|

 مانجر ةننع.م دودو 5 رنه ىك.١ نع تنم ىقااظونا ىءاكام

 ]1 4 6 ٠ ىانننلا

 ْ لاقؤاح مساق دصف لف همنا قل ن ايلا ديج نقوم لصر مجبر !١ سيشل

 تلكانف



 ا
/ 

 ف 'ىنحُي و جمد أ قل انتسررحاو اهناصاله يحن وم لج مناكلا | ا

 ا

 دينج سرح لجد دانك مسالا م لاول وول صا يسكيبلا :ريءيالا كاش |

 اي 2 از م

 تهوس 0 بدل ! يف هكذ نم لست يح هدعا

 مم ان نذر داك مفك ع[ نبَج هعذإ ! تحسم درسل ايل عبس لع

 ل د كوس قر دشن لانو د ءاظمد ارهتسلا لطلا ىن ددرزهائ داك

 تلقا للنجوم نك او بشرم او سفيل | بجبال ياني :هوتعو كيب يلا! نمد

 نع ىبستح انساب ذرمملا ب ككاو هز اولمحلا ىلعي نيب نسما ه انواياطنا

 هاو طيبي شن ونيف قل ل ىو وملك :هنجردتسلا ماك لوك أيا
 تاو تنشط هحوزنالا ديوس ررروشلا هن حسيت لدم انننت ه دهاهيجلا

 نو سمس تلم لسوف نالوا ةيايتلا مويالا اه نيرثشال هرتع جور و.مالسلا
 دينإلوا مالا باول !نم. هلاأح هصأورر جوورح غن نمهتما نالوا مدجلابنل

 ةجاخو نايالادل نيؤهتشلا هال واةجور ن وننحابث هنو تيم 'مهحرملا «مكي ع

 ديل هس ديزتح و ايوب لم 11 حاب يئاوعخ تامر لو ند اهل هال ل اطظمريجلا

 2 اوووزو هقينببحل فضلا نمر هج اطخحلا نا رج نع تنح .مهصخ نر ذ

 ع نع 5-5-5 نب هيو سلب ملاو

 مه وز يلح عوني ز تعج هب هبت نجلا بابنه قاب ىلعا ىزهشسلا |'
 دولا مل !ز صم مح اوزا ىلع ميمارادا ض رغب ئشيب انشعوة وكب "مسيل نم
 ردا نم سبح امل هرمراطما.يستط اب:ةقراكرهاوج جاوزالا كس

 بعت ملعتف سما هبالا تّوطن نيد ىف يكسب ها كوك تيا ف

 ةنارك رب نمل) يل نمو يرث نمإ بنرمالاب مص  انجتيلحال اري مثلا نعسمك تت

 يع ا عك تاو سا تا

 بد. نسخ !اهل نيف هنسثن نم ثا بنمالا ىلا بح !الو هربا نم ىسشنلا جيبوعد و

 بعر هيالاهدا ل سبمست و اولتق ثيل نيستحالو ىلاخت لاأ5 نيو ىاشتحالا

 رده نقال عج هلأ ب عيت قرش يم ود اوبل لمان ع اجيال لإ 3

 مشار اننا يفرز رخو نعيصتخ نتبع هديتجري ا
 هنجوز حوزناو ثق رسب ىىزومسلا نا لل سأويويب نل1 5 اطل مفيفحال يبالا

 تنالارك !هيعن ن1 سال !ناوكت نا هيْمَِحَح اذ ارح امئوك م مزكد الو ىرسرئلا لاق
 ماسالا تاطض,نن هيك ذريعو بارشمأو مامطناا ىلا حايتحالا نم الب غي

 فنيل نع 0 امل ن وكم لباه معد اشنت جدا

 ١ بخ يبح قرئ ارراسش ورمعلا هلضا تاكإ ار دالااماو مهل هيتيخجحلا 5 ايحلا

 |[ همادو يك ل 0 او م طلب ىفع نك لاق سبع نب نع >ايوجلا اكس

 "هه 0 هو. تءاضط ىتخاداحز |
 |اهيعةينضاج تزن اينن رس يعرب ان لع ةزمإلا وهب اهحاميركلا

 اج ف ب ع تش حم هو حب حي مصمم

 52 ره نخ 0
 0 --2 2 5-3 +3 0 2 ع

 بت نا هس ب 7 3 ا م

 ا 0 ف ا 7 هع د2 2 ْج

 0 جي يعل يي م ا ا ا 20 ا



 ا لوين لاعتم نم بيتكم طعربانملاو ملظتالا] للظلم اور مهدب ا ىب_ بع ظو
 ] زضاو [فنضملا طبتم وسكت نولسسف خي نعل ملغ برن مجمع |

 ' نول خت نور كل جهت ١ ارم اشير د قلن اول لعيد مدن نسكك ناولسيدو ختم

 فن نايبلاو ليكتمل قي طلع ةكولتا ىلع كيبرتملا لزم ا
 ا
 اهيعداول الا 111 ه ةردوه يلح قع مهريع ىلح م مهلدع 0
 كداب ومتكبزالو ههنيج |!فصنا نو معها لبس ىذنف اهب نسى نا طيتلكرفلا

 هيدا! ئب لمذا ثرى ن قلمي ةلّسإ وان ناوناتئما ىدح مره وتعرب

 منازل ىدريصي ا اطاع لوب ربحرلج لبد !ةكرامبلا نكونمب

 كبيير ١ نوح هيلع باس ١]ف نم ولأ ةردرك ىلأ قف واى انهن مينا ناو

 لمطةيبوتلاب مالحالاو تادلسلا مشوا از[ ف امج لطب المحل ءايرجنإو

 افيو ناوي أراد لتجاتمعو امون اًمكلا ةيصضانس هبلا يدوي أم "مىمضتلاهب

 بمد د هيلاو لحدا للماو نم عدت 5 ف انيسا قنعنع نان دس ارم

 اولا جرقتيل اين! ةايحلا دبعل أ: هل يمح ماعلا نا ةهنمماهب هناا

 هحور حوّرح رع ربعلا ليصع ةدايهششاو قلي'ةرعالائ رجالاو قلز
 باين همداذ هرحا ىفواى حا دال ىنلا| فدل. هب دوت عيمرتف هن بد نم

 يفْخيالرظن فلو اكلات اؤبتا لع انت لو و بلولمل !نب 5 >اممثيلاو مملع

 مسلاو ىلات وهذ اعيساسلا سح مجرد ةدانيثل افاضياو بابلالا لوا لعا|

 000 ا امام هاملع ةليع هب ركل ايدل هيل ١ اضع

 نوكي الان م. هب تنصت ني او: ىيمن ةيئاسخا هجر ىلإ هل تليضج ب يجا

 ةدايثسلا خالو بي دل انه حر بنتزي لذ ميلع الان هلع عجرم فيتقتمملا نم
 ماوعورم وم اعمؤ اكس هم جو رييلب ثصتللاو ملط الع نب حونم مس)

 كلذ او 5 دايغسل الو معد !لينضنتتب كورد ى الط نكي الود ) قيبتخل اذ

 | كافور ابعد نب محد نع ىسلد هاد انبع ىلع دامع غيض نس اكيال
 ا هساكلوسر داسالم نا ناداذ ناش قاوص زاعو نادقد كاني ى تاذض

 | قاوطنا ءاور يملا لاق هركذخ لضتمآ الدهسلا اما يلع ندا لص
 | ناورلا لع هر اصتنخا ثيحنم يرجو نيش يابا يع احا اويل
 . -. ,٠ . ه زا نعول و رعو تجي دلل

 ى او خان عاش نك ل نوم نوكم و دن سنعو ”مهيسد ةرع نوت :

 تن نادرجالا دامك زج تشم ميول ئ نمرعج الو اخ ايخا ئكر ند مؤنضجد

 نط يم مرا اند درمجشدم ئاايلاوتم ىمتسلا عمد نت تاو وسلاما
 !ناواب وجو أوم وتعف مدن ا ايذخاأمإ

 ٍ 0 ب وم كر ككننلافر طم ان هروعسلو

 اولج او ياسص اهونمم هطكنا يااز 147 7 هربا أ

 : ةمالاءندح ىلع مايصن | مزح نم و نيث كلث نابهم د دع يا دملا!واوعاا
 ْ تع تتم دل طخ © اهب [دعس هبل نال كاد نعم مامالا اهالاؤنببا |

 ها



 باجل !لهد | مهجر اوفيجو الف ةم رقت ا ءاكحالا مح ىلع اهماكحا يدابن تنأك
 مب لك لصا ث ىجو ترا لاو ةبويدم بيع نم ىعاناسالاو ثذبجم سو نع روههوو ىوحد و .لبحلا تر كتيبلا لخا د نس ناك اذا ىحللاو لخاو نش مهرورع اناث ارلا [ضعااههوادو ابشالار يسع ١اهجالعو الملا عصا !اهوالبو ا, عال ردعأ ىفشنلا ةوهلنىانخقلا ل6 هلي ةريلع مداوي قريشن | رقم هلع نو زان ىنانملا هر قا هسنند نحل لع نع ناز كرش ابرلاوةعامجأ ى لم اجلب ةرماطلا نو للاب. و ةؤميشملا ينحر نا مورب,و تاومرشلا ضحب كرن ىفع م لاخو ريح رجلا كما سب لا 2 ديزل اعلا اووى ١'نيتئنف هسخ اهرلش هر هبلتم ظن ثم هذ طعطسج اسسح ةير اج ىرب نال بطو هواترسعب ,يحاَض هريحي اجلا نراك زكى م ويعد رهن ااخاقةنعتل ةومل | . ”اعب اميذومر لب لوعد دوعدو يهكتلا دحاو ىسدلا ١ نا طنصملا عيال صرهاظ هريرشد ىنإ نح ن اهيصئك ام ىلا تبتر رتم ام منال لي و 'نم اظح اهيليادأو ممال هثخح نسلز اشيل مون حي جاكتالو كك | لكا ميك نكترعل كرح نم بابل لها موص ناك ولد | ند يمالاه نود ىلع مين ن اجور درا رح والو مايا د دهر يه موص ناك ةييسمشب روهس| خا تن اكم ين دلارمأ كوع نم مينو ملعب اسح لح! اهيانف ننانأكاملوأنوتن ريثما ةريزاح موص ىااوف د رين انسياب اتكلا لمد ا مرص !وم وص ًابؤنلا خبمكلا ىفإ ”مورجرلاب مرش محرم انتببا
 ىبيد زان ذأ دس نع.بط ْئيلا لذ ار ظشال تيح كيلع اي رل الخد امير و دن هج الع بعص يرام ةاوا كم يه نطا|ب معاطلا ىاننظحو ىفبحره اك مصصلإو سبقمل ! ظح حلا خل 13ةيسمت سفنلا ليف نب ةمايتلا موي ىأ قداذحلا لوا نم سدا ئلذح ئ مقوامو او كك الهو يزخر ةنسو ةىتصم م

 -فويسلا ممول عرجصلا رردأ و ميسجلا بطتخاو اذردا ثداحلا اود نعم : ف ان وهزو >اتلملا نصل ضي فشمملا نار وقد عم قمل اذ د أ رسما ةلراب ىغ و جماضالا ىارطاب ةذئحالا ةصرت |انيصر فن ازلا توكسو / رب اج راطوش صرت مكميح ا ف انكألا لشستلا نينجا ليبتفلا
 ها ةء رك ,

 باي عنه ود دعت نإ دوز هيه قيعل | ل5 ةذح انتنخ ىف'نع وسل ند هاج يقم هدل' ناك قنك ىل لج ه است لشفا) يجف اباتسلاو .ه ا . نق اهخ ىراضنالا بيبحل ودك ح ند هي 2برط ىلا فت سدا لبس

١ 
 ٠ 0 00000

 م جوزي هرعذإرظد نم رح اوما ةردا يداه مباب ممل ناو تشن 1 يا يب جحا نب عاصر دياز قر كنت دلوا ئتملرتشي يلهم



0 
0 

 مم مياور ظل هدسب ى ومش :
 تكتم ام اوا طئارلاو مي ةنعاتش بشت ىل منس لهدا ل ذب هبراقأ نم يزمل ا
 علو نلع يدع ومتنوع هطقلب الذ عضايتنا موب ولع ر شا هلأ ننكر طاب واو
 تنف يلامت سارما|ب كي لدا هلل اىتعت ياهل لسع اروح عبس جوز دمف نس

 كنت نعد اءرتاو مدنحلا له ررَح باسخحلا نم رئي ن اىلا مه اذ فق وللا ئ
 ارشنن هيدا لبس ى لويتملا لم اكد ا درر شلل ن اكلم زلا نب داو ”ةيس_اخ

 00 ١صاالمحالا ئعمو اصلا لت اند نا هطورشم ني ىمب اصحف
 مل اصفا مشلاب ن وكن اما لهذا ن !ىع.لمل دا نقد ميلك و ايلعل أ ىثذ هيد ١ ديك

 لصنلا نال عَرمد اظليلد !نمدو هلرثآ الم ةينبل ا ومن مل أذا و ىتمت انين

 لئات نمب صحت نيدقت [هلل ىلامث هللا دعاانو داهيطأ ف درو كذلا

 كيو ههنا ل يبس ( ىسيلف بك ذرمطل للث اذ ني ايلعد | ىتح هدا ةيلك نوكتم
 هدل ل يبس ف ماكب ملك نم امرلخ اربح ام هل لاين د تاك ةهطرتس ىف لكي نم: طعنت
 هيلك ناك ”هكرسم ى مكن نب لك سيل نانحت هندا ليبس ئ مكرت نمع لع اهلل اذ

 2 قريلكب نمي ملح هدا لب لالا رهد اظبن فكذ  قلمتتي الو هدد ليس ىف ْ

 نيو زر ئعاؤلعد ١ ل الهم أ علت هن اذ هب لخا هدداو م لحال ادن هزتخم كة

 ل لاف قالوا ناش يسر سا زق كو هاجد _ايناج ةاييللا
 كالت لطسز ل فعل امر هزت رمح ى.١ يع نسط لم هد اييدخسلا]

 لبيس نيرركي يمت نع قاربطلا ه اورو هضحخب:هج أمان يوزر نمبيلا

 0 5 يي انملا مفعتو كي دجلا زان يهل لات طاسستنلا

 ضينشضاواوريصتُم لاهسدت و ةزيملا نوكسيوّيرمملا ا ةيويتا رم موشلا

 ا ب ا اه هاو: يجون ى١ئليحا اوس
 طخ اناث ءاطلا لبق نم نال مآل موكس ال هنل ىلعمب هيد بجر نب لاق

 حر ىد ناك ةرثحألاو اين دلا ى قثس موطني و نيد هيلع طئحب نمو برل) ْ
 56 مح هزك زا قلعت موثينم قلخلا ىس و امييذ نعاس منع ظ

 لششت لاقرب اجىعنسط هكب كي اع نع يهلك ركسملا ١ نكد لج نسط ظ
 ْ ياةرنآ ىسيخ نب لعن | ةينبو يكيمن كات هركف موظتس ام هندل لونا

 :م عمد كري بنح قارعلا معتم ,لاق و ىرنا نبمنص

 هديت كا ج كسل ةندوعدد يللا قود ىرويشال! نوكيا قب وكئملا

 1 مركب اسشسل ا وفد ل او جندإد ليو صدإب يدمركدا كاتو ىم املا |

 ب اجل انزاجلا يوار نا:دوش الو.معاوا ةدراببشا!و الا ماد: لك نس ارد
 هى ام عوج ىف ىابطالا نلط !نكو هيض اء ابيكزت تكن !ذا دارج او اممم اخلإ
 ' رمد عقنتن ف لاق ةدالح انياَج ذا هلاودال ناز توملاومبو ماسخا الا

 | يطع نبتت هلم ابطالآركك ىو ملم دج وام ع انبامعت ,رلسأ ىف دحر | ْ

 ْ لاو يدموداهجرتحدت دوع ةوهوةنسنا نيرحال زجر جدي

1 



 ا

 ل و و ب سمسم سس سس يسسسممم سسسمم

 ُه 9 ٠ ةرعو نسؤ درئلا داس هلع ملم و ةرب ره ىفإ نع

 موطيبلت بوكس وحي زن اذ اذ ةفونسبلب ياوكبايشس ن وقته نبط ايشملا |
 .ادخدو لمت هيلا جرت نيج نمايتداو تهابشل ايلاهسب افقي ايلا عجور . يح

 - بروكسل كالو تش جالا اف هله ذوي مل امان ند

 00 هل اج فيلو الفاو
 .ععاطلا اولي ياو كال :نيرنحا قيما هال لوا نود عياشللا
 ببال تاكا موي هَباوبلا بجرب لاذ لكو تاويجلمل اع نب همست سسمكلت و
 1 أ ميحاتبخ هاب عمرو. ةيسبج همست ل كد هل تئايالا ملص الاى حبس لهزلا

 ْ ١ مهاربا باش نم لول اربح ام رجع قذر و ةحشي اد انجلا ىئاخماع ملزغم
 .ةراس تتار: بر ىلا« فدي برتكت نم عجر ال ميعد لرب ن ١تايلبا ارسالان و

 | اهات اهيا داما امكان طش لماذ اتانوسب وجت يدبحك

 ١ راايدكبلط مالنمب !ةل اخ كتي اة لومم انبمتبلاظو قرت هدام
 عرش 02 ملفا او مينفتلل ين شسلا ئاهل ا ىاه هس ادلزذ رب ا مهساناكو

 ل ناظم يريص انا لأ الات هلل ككدلاو يدل اركشبإ لاو

 لهنا يعن ليباانا لتلخو لما ئ راقولا + ىسب ليشوو لمزالار
 ل اننهد ب. مس فغارؤحولر او د! بجن ءكملطإل انءاو . مهد ]ربا ضزالاو

 ٠ ٠ بج ا ئككلاتءل ةهراك فا تلاق بانو و دؤب ميتمفركي دل اندج ةراسل
 ظ كتيدج فرد نب نع نوه اهلا هتيحل تعين . : | ققاو يبه الر وب خي در مهلا

ْ 

1 

 / « اولا ميمو ه دج نع مباع يمة ىرنع بيار ندوه و ض امنا

 / هبا بجيت ندب هيه تيدا ءاةواظل> ىبعنزلا هدرواهككبا

 : ,1 : . ماكوزخم هيجادلاو ترفل نبنةضرلا
 هلا نفي بيكا علتخ نمو دون هيما

 ْ ماسالا وب > هلت هت وط

 ظ ا هانا ىطرتسلا لاةاهرشم ردوص فْساو هول بميسلا شاين مْسع

 ١ ةهطت# ىاوم ةلواما ده #ثداج اركدلإ نمد اسدا ةمأ هسيبلم ف يغسب |

 ١ !دهلا تيزبم او انكي انس د ىلاهجابو طدمألا امزترز مك ايه ةرهظ
 ظ كلما بردرتن هلتبملا ه ندد تءمس تلا ,فمحم ئس يا! ليلا كايد

 ظ ناسا يإ لج طبيا لن | ازد كوتش تمل ايوه امل ات ابيع لزق كوت
 | ثدئلحاو اني اهب لت سووع تسرمؤلكا اذ هي اهب طم يزيح فل ولبإ لف

 ظ ركع مي دب وع ادااياج :كيلح هجراج كت و نينعيب كن اكو يراك

 | - هل ا و هد يحب ص و نكت ىح و كت وير نصل
0 
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 .٠ فتنلاب فتحا ند اخ وح امير داي 35 يق رعمب تحال بيثدلا ريا: تاو ه

 ٠ قلخز شيجلا نب قح نكعبدو اخ: 'قدحخوو تلطتساىئمض لعتلاقك .-
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 همهو

 ءيبيوتلاع يس بو رشو

 ا قو 5 هئاور اونو اددبالا مدي واق ورع نب ةئفشا اطيدم را زجر امل اند |

 ضربل اوم جملا هن ويبلا برمتا بئيغاتن نمت تيلومعتل اكن لكنا اي ةليب)

 هتياورؤ يلعب وياد)١ نو اهنا واهعمسبب اؤ نمازنال] بييح !انال اييصئحو
 « ف لهم ناكام لمع هل بيك ايشن راع دمب نش ماعبال ىكتلرهلا كرا ملجاذ اذ
 ,ةجرتؤ هخزات نارك امسع نب ىها يلج تيككرملا ةبيسب لف 1ةاذؤجتملا نعسطكم
 ؛لاةؤاهإ لصا الو لبطابا يك از والا نع هكمي ىدخ نب شب ردلا ىشوم نب قل
 لاقو يع دلال ءريماو يت! عيونملا ملكوت هل. لص !املا ناد نابخ نبا
 1 ٠اهيجد.ال ثبي بح يزول نب :ىأ

 - 0 اذ ايلا كاست «مناور 8و هلهدا و ككلا ظ
 ةيذلا كلوب ذات دل ملعانت نوهاشترد داردلاو ١دنام ملم ١و نبللاه لكم

 ارئالاو دارك لل: ى رت لكن نيو: ”لاع ةزرلع ى ىلا هير ه دابا

 .. !.يلا داورمري ميوبلا نم مهتبتيرب برت عن ترتد
 داكار وريف مهن از ق لسرلا# نحلا باؤن 2 يي يد
 دما دالا هي اهرو بوسدا طعحو عبرسئملا ال ةييصرشلا ظلح مةلعو
 ١ تقلاخش .ةسررداب دريل اعذلا ل بيبطلا ا هازئم هددإب [يلغل ١ نما ميش
 معلا نب نم جددا ظح لا امزمرب ؛جتسلاا بدق ابيب نكره ناداتلطم
 اهمومزي نط ازحلاب عه اهلا معو دل رح دراوم سس الا نس ,فزعن تأ

 روصو يي نول نع توم نبا لع ادا سبلا عمود انيويعد

 فريح نم هيلع نايويحل انو اىهلاندو.5 ظنلازو : س انندالا نرعد و جو
 ةس نعالاو < كمال وي يسجاوةثميرالاو -مب ودالاو للمدا ارم يمحو | ْ

 اد ايكناو ؛قيتملا هكذا ! مين ترئاد ازف ه تاسفج امم جاكا لمي ابو ظ
 يول اميل رلْط فايل مب ول هلاقشن اذاخ يزد | قعيحد يمل الا للا! فرعيو ١

 يد يملي اطيل زو اتجدالا وأ سقس ام طخام وكل نيكل ل كلا هنو نانطا
 جريش زل امل بهزق يمومل وطب حيز يلفت مامي د داوجاكحالا
 احورلا شدا نيب منظ ابيب هيلخ يح اذا ةينزملل قونماو هنزستس الام يبزرملا

 يلغ يد! ةيلذغل او هل ن نصب ني.نلا يي نطيل قمع: ,مجدو ىتلالاو
 3 + نع ةيراع جوست ندم !نعرسهد اين انل ني هب نمل قم وكم اهب

 |١١ يرو نزع عيش كادي ااضبا لا هدشيب هنشببو هين لن 'لاخئاسن رملا هجاتسام
 راك اهقنس مهن قردال ل تدق ةدمطلا ه اخ رن اذ | هج
 : اهفديشاميرللاو 3 داق مرح لمه بجاد خيي امين لبا

 مشرملا - دو ميمحل العب بيطتنا4نتفير عحيام اهنؤيد حضي هاذ

 ,برغعي نب ريحا كي ددح نت اود لك مشجر ا اذهل نيون نس ه ئىنلخلا
 ,هديئ,! نع لديع اىسا:اوغ ع ىلط انتل كلملا نبع نع ومالا غي اجرملاييرسسا

 م يع

1 

 00 ا تا



 اا نشا 10 وصل دج ناجح نات عمار ينعي ملأ نع

 ١ يرط الح فهلا الع نإ اق ازا ايطار ينل اجيك ضامن كارول

 1 معلمو ي اراطلا ثي.ىدح ىلا لاق ن اسنلا يي و ين اريطانتق ب نكي ناك هلال
 ١ يلهو نيالا جيل شابين مهو او لااا كمال يا

 6 ءهّتماؤ ىبل اك
 : هثوتلامكال .منسكلال ةازت ا( ىباط ةييدصم هله وتخوز هتيبئ جكبلا

 1 رج نس يرد ممتاو ساو مملطمو محلا عيصوم ثلا الع يح تلال
 |«راعشلاف | ي بح ئيلل نم هي ورلا و سمسلا نمر ومل اوركتسلا نمرابد]
 هاداب نامح_ ب هجر هيمن رود ب اطاخلا نب نع نب نع يمي را ١انكوب امد الا

 ّمِحْرَن ئاضيا  ابح نبدركذو طق هب تركرو امدكلم نع يدرب مرتع نبأ

 ْ ١ ايدي ابوشمس ير درع ول 2 هال ل
 « ةرعت نب هلك

 "نبط للا يح الا ارا لهل موش اها بلت و تفضي ا
 مب مطقتال مهل ميخان او ميلع هس دو تكاذ ىلع هررتعس دايما نيتشلا
 / بمصتلا ىككتو فو نوم اتسم ن ارح : ل املا بح ناببحلا ل وط ةنيخ َ
 ىمشتد نك ذو لانا للك ضرخلاو لمالا مذ ميدو : نيتنش ا نم ةسل دبل !ىلع

 نعال انعم اال بله او تنحل ارالا ناد_عتتنلا تنعتل او ملل نق - ديلا [(قاتفاو
 هجوام نسحاو تيد | نيعملا تم يخ كيب ىحلاو يق ارسل ا ظف املا لاق ل ارك
 .ةزبرفد .قانع جاضالا) بانك ىعس نوب ىلا بع ىعررتت اهب
 ندم ا نجار تالا تيس ويقر ارو كك ند هاوؤرو
 4 ءىنا كاملا

 يرد صقؤممب كد اييفتخا عوت ليم دان بلت قتنس ناطشنا

 سي. مرل أوو كرك مدأ عرب نم ىرع كلايس اطل نال او و خبل 0- ١ و هندأى شن اوان رئحاتتد نحيتن ا ياه دزه يبطي ام بلت طرخل

 نهج ركع ككل ناريع نم يوه نع جزمد ا كنحا تدرا :راخ جتحا ىف ىوميل اك

 كولن بلتقلا انك اما هلئخ ب يومملا مالا حررت لي عيطس ريغ تعم
 م الك مظحل ولو كح للعولو ناطيشنلا نالوج نع واذع لات هدد اركب
 1 مناط ين دل مرقد نيعرل اركذ ع ىئصي نمو ناطي وس ال هيلو هل نم ف
 ظ س ويدلاو ماتمتتالاب نيتل اهلا نيته نع ثي ىللأ يف يعتد ثارت ىدش
 !(| مد دب ىابلا در 'طتلاو مالساللا مع لاق عيمشتال لكما ب ض قد لطىلع
 ليللا نيبو -لظلاو رؤملا نيب در اطتلاك كن اطيبطلا ةسومسوو هن !سكذ

 هدا سا مفاطي سقست اهداتطلل او درالخمو راهماو
 اصرخ اا ميسا تمص نسر سان | نع تر 0 3
 || هما مز سرت 0 ها 1 0 ١ 3 ١ م اهرذع هرب رحل ن١

1 
/ 

 ا در م هيحصل

 يح ساشا, ادم سال ل يي م -_ّ

 ا

 تبتلع

 راد دحين تاما ب 12
 ينجو يتجسس د ويت مدبووع صم

 ع

202 

/ 
1 

 37 مس ع

 ماين مع را عي

 0 اج كدر لب 2

 2 يسع سس طم ب كات تشم بج نحل سس >>
 2 د تع

 دير

 و02257 5 لا يسم حامل ع وسحا

 00 جس

 يدي ب بح يع

 عج سع مسمع

3 2 

 تامه

 تحلسلمو كام مام وما حج عل
 كمدرب يسرا لح واعرب دعو

 ل ح2

 تامه يل

--- 

 ك0

 ا يا

 كرس ب يصعب
- 

6-7 



 ا تورم عي لاك مجد مهب مل مل هن من ًاوداك اذان ئكمالاو دحأولإب مين اطيل 5 ا

 ا تيلت ناءاسذنح او هيرب هرظنمادحااولإ(دازامإ كاتو خسلا و خدي

 اخغالا اوس انريكي ل خرتح ه بود و ربكالا ديلتت نمي ىارثكال انك بح اجا ا

 مايكل لح يركز مالسالا جب ليس حيد ان راندا ياش نظن سد
 نا ابل !ىلامت سبا عالطاب بلل ا,رطذع ام ىلع جالطالا ئط ايششلو ئبتاكللا

 ىنهبوو ىانئلا يا نب :نمرل دبع ميلد ىغيعل ا لاذ ةرعرسد ا .! نع نافامتسل

 فرحت الامد ممال ]ماتش ةيبنعب ننبه ديصي ناطّملا نب ءلاعاو قىيباثيمئع ا

 ١ د عوايل ال زيزعدا بع نازيبملا نيو عصي الفكي :تكاف 1

 هانا انجاب 17 نوير قب نر ريدا! نع هلدروا ره م
 ١ ْ 070010 درح ١

 نعابال هيدا ثيح ند رضحلا نو هاش ردع تا سيستم ير اص ا

 تن ةمصحرلا لدعم ىلع كحوبيد 4 ةميرملا نعورغسنأ مصخرلا
 نخاو ئهامشلا كاستل موصلأ نم لضم !.ماياة ةث ند .هنظن نإرظام ان:

 ب فروع نب كميرل ا دع نافع ءيطار ططذل جواط :ئيبح وب او هرهاظب ٠ ا
 ١ تاناطنويسامزرا يا هتح جك سملا وس راهودرب هع ف

 , ..ه ىذا هلع ئبو هنري يدع ننعم رح

 لي فيشر لا هيون هيما اك الو امس تاما اجب ارا تحااص
 هنالهثناد ر نصب يح ا!احرلا ناك املا ىبره نب لاق هماركلا ىباي انالُم هرراب د
 هجو ياىلعو اشب ثيخ ىلا اهنرصي "رج و د انأ يح طرشينلاو د كركي

 لب مطرب نزف اظيج اا لزج لكيوستح ىو جياطب اد :اريميبا نسال و١

 هدذ ) لومسر ان ١ لام ة د ابع نن هىميد نب ىسِلت ىع بط مه بيهحلا ْ

 لائش اذ هيسرر ةفولمه انننان واسف هلآ مهضوم ملسو يلوا لح
 ' نم هزكنذبكربل نابع: دانيت رثم هلكع يع سرا رثنا ار ظنا كاهط اه ْ

[ 
ْ 
ْ 

 ةلَس نب ىذا ندم بيبَح نعواظنمحلا ىسييليل يب نب هلمىقيمل ا كات
 بعت تبميمح ىمس و م امثملا لد نث ىكلا عكرشلا يشيرتمل ا لذ ام نب م غال ارو مدللا يئس

 لسان! هةسيسخي لاش هينسع جناكلدنع انمنانم البلع كيما لطف يا
 تع تلقف هبكزا لاكو مرسلا نع :ُنحام سرك لعوه ىل ءالا ةشتنل ١

 اب وم دا ب بهانع لقمد و هيلع هدد اإل صيبلا

 بانحاحلا نيرسع نع مخ تااقث ىيا اجر ىجيعل لات كيلاع ىليضا نكت

 امد, بصب حا ةبارلا خاص نا و ملح هداج ندا لوسي ضاق كاق
 مرادلا نكس وىل هالا ةليمل اسكت طاع ئع بط تءااقث هاجر ا

 ننس طنب ى !كبتنش د ةليهذلاب اسمو يملا اكل :د ىهطخحلا كمل ص 1

 | رم دا زل انا انف ا يا ماس و بلع هند الايض ند اكونن يطا بعسل

 !إ فم ايراني 1 جروب جوش وا 0 سووا ولا

 | ىيععر اتئملا الرونهينإاياش يجرنم الار راسم علو دوك -هسجا
 ومهم م -

 نعو 4



 - د رعو مند وش ىمارددل لاّث ير اصندالا بتحب نبا و نعو

 | هنع هرديسمو دازببلا ئونس حمار ريا يع كاع نسط مييصقل أ وهوانقب ان
 ا ١ منحضو ءارعمددازصر ةرس.ردج نتنع كا نز
 ى ٠ كك درتدوعدو يللا سا بحب محلل م يشيعلا لاي يرسل

 0 و حر

 ايجاص نم هل نذا ايبئج ال مدل ن ركتو كومنعلا هوانب عميد هو معيال ّيحلا

 نع جراج رئاسع نب هلو جملا هيي كهل زترع اهبضلتم نرتوالاللا11

 ٠ يراصن الاوكس

 هنا ع جو هاي و14 ! نبات نيل!

 مدي دحلا ىرنأل ل15 تحولا نم هربد ى هاقلب ايس ا ىلا اوكشس هريسم ميركلا

 تلف هيا ان لزب الرا يعز لا توا ٌئشب رول ائئحافنا درك د هصلخع و منع

 وسبا ى تحرس اي داع كا ا يودلا ناوية ارعغسا لعيد طردب دعوا الك

 م نباربلا ئع ىيابرلا١'زكور نجا نب و سط مع ىىب يح ٌميأور ى د ارو سوبحملا
 بن هوه نعي ىئيمسلا لا ةُسلأ حركي ىيوقبلا اضيا مهما ورر بدراع

 هفحضو نابح نب و نأنع هّمث و هلاضف نإ ثكرابم هلم ىئارطلل
 1 - يق
 ا امس هل ادب دو ىيشس ناةهرذ فويس تل ضولانم

 تايم اجار هلك او 5-5 ه.هيدازملا د اره اظداو همي داضمالا لشلا فرد ند

 وبايرن زب ارهخلا هددها هجن قمر راسل | رست يااعام ممتن

 ٠ « لونمجب لينلائ يبد نلأ كات ماوعلا
 د الضاحك اهله راش اس1 بيلا يونس ١

 ير هم دك سلا ل ع وقنابل ,لبعام هل رضاع اهسرئحاو احاص

 ا رمع نيؤع نلت وما ئ طح بيطخلا م ال( يميل طيارات ايتسقاا دلل

 م -.  ًاموع همد١نصر باطخلا نبا

 / ةيعايجل ايس اه يواو ةضل| ا ترا نلبد ىلدناووكاتج سلا ١

 ظ هبدإإ فىنبلا ياللعد رّدو هرنره ىءال ءلاخا فج را او حبص اوس | ىلع

 ١ .رهدهركرس طلعتنا ةسرهك وراد ار 11 كي اوبس ىوغشتساام قولا وميلع

 | ضرلل وا اقلطاغعض ابعلد نول ناالا هلوتدر نه نترول ان كلذ انا نجب

 | هنن كك فقالا نانو اهوحأ مملع هيزعبذ هللع هعمز

 هت نال وح وا هوو مارد ارا يتاوامإلا قم امص هوي شاابلك ع جلع نإ

 ّةم بذل ادا لهكا بلط يح كك ناك ناو هائعم امد اجان انىباذولا بلطف

 تل ست ان سو كاوا جو الل

 كك 1ر٠ ياا ويه دقو سحب يا

 مهاموي تلخد لا لع مسا قصر ةردر صد يف | نع عن اننا ف رك اسمع نب وأ
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 سبل لسو ,يلع ملاح مت لع
 !ًوَسو !ًيح لبو مسن

 ليوارس «رتساذ ثزازملا ىلا ىسلخت عبس وريلاع هدذ ! ىلع مدل لويسر عب قةوسلا

 ممسو ءيلع. هدد الص بلا هل كاتم نرد نارو ق وسلا لمدال ناك ورجفد ارد مجبر اب
 نم كب انك ةربرودوب ! لاّز دحا نب (يننممس امنهك ه نهد نانولا لاتك عناد نزت ا

 رمزا يسري هبي يف وو نايم جولد كيب فرشدال نا انجن او نضولا
 ملثم لجرانلا+ا كلم, تسل وامكودمب روج اعالا ءاعنت اما انه كاد دب بنك

 هددا لوسيراب تلت هركذذ منع هلا تبه نذ ةربرهود١لاق 2:15 ن نوه
 شم اىافراهئلاو ليللإب و ضحلاورئسلا ين لاق لد وارسنلا ىسبلتل ىن ا
 كل نب و ىلعي يلو قاربطلا ىلع هي ايس !نمد هلسرتس ١ًايشيرا لذ ةزكسلاب
 قمحبكاذشنل ! ةيئس اح ىبصشلا لون انيسبل هناب يرهو | | ههزج َموعع نيت
 ةئلاروصتم هيبس بح اذ لل دريل قبس هيهام نا ظ انمملا نم ثبرح (تمأ
 نيعط يوازي ا كاثو فيملحو ىسسسر ع نب و يق ارحلأ نب نل ا ظذ احلا لا
 . نيرلادبع نعداي ن نب فسوب هم كاكو معو ب مع يز ىلا نب لاب لبا دج
 دن فسوب هب درس مل هناي ثل وملا هدر و هريلع ملع هور ريكو قبزحالا

 | هدرب و نهجرلا بع نب صّمح قد نط نم ب دالاو .بمثسلا ف ىتبرسلا هجّرح
 | هف اكون تاقللل ا نع تن اعونمرملا ى دري ن ابح عبل 5 نعرلا بسع انا
 ظ 5 .٠ مهضوم. ىلا اه
 | لوالا ثصدائ ه لصد !ىلع مى الملا يابىيعأ بحاصو نصلأ بحاص

 ) نعد ىلع ا نهالدا نه ىلع! انه لنصتنال اوسرجالا عيا ةلصىلعو
 راسحان ود ةنايخلا لئككو هدارتمو باؤملا ةنابح م نال داغتم اه لب

 : ؤ لك | هينا ىلع هس ١لوشر ىف وس ثا ود نع ميكييسم ئ يب ورمدأ ىضدويا

 ءلرشم دس ىف اًكتدس) هجول هرعت يلمماوب لب املأ يعر كسلا اصلا بحاص

 | م ايعدراام هلزنم واهانس ١ امة بترد نم اهي اين رحل ئتوحلا ىح يطبع
 ل”ااعاوة نب انتم نانيسح نوععو هاي دري أب القةشتم ارلا نوت اه لع او

 .روغ ارح هب سدا جرب نم هلوورسأ نودو بيستندكال ثيرح ند هيلا ها دهر تملا
 كل الحلا نون ييب و ىس ثلا هددومإجد ى معلا ن وامن ني كلا ايامها الول ونيردل 1 ْ

 ه ناشيح ئح ماعد الأو باو ىل او سب اثدأ ككلميل ليحرمي اليح مارد نب

 ىسند !ئع < هلاورمفتسب نارعهل يع ل دمد !لريضاو نيدلا اضورحصلا ١
 4 و هراح مددأ نمر كل ام نبا |

 ردوب ئمر ظن ئنلح ننم ميِد لغز وصلا عطض أو ليفارس اررصلا بحاص
 قوبلا ةبييك درا قوم أذ حمص او لقارسسا نال ىلؤو حش ميد عسا
 نظام ىنرمدا ع هىهبب صلح اكنوعد و ضرالاو امس ص ةسارا اردو

 اشينب ال! ضرالاو تاوبسلا او نم. فاس يد اذان يف والا ميلا يئن رسوب ىم
 سازبلا رصلا بيع ةيحرت قف طم اوس ئيبرا دعب هلئاكن 1 معني زهد هلدا
 اكو ليذلا ى يفد نلا هدر دان اهندأ نب ديملاسع مس بزاع نب املا ئع

 د 2 د
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 ١ همم مم سس تين هيو وسوق جا

 ْ يق اطياف كَ | ني ىلهالأ بعو ير مع ئطتراساداك ودق ومصا

 1 7 ب يانسيلاو ذوأد نامل ب لاك واضمتطلا|

 تاكوت ى هلا ني ىلةكعاب انج ند نوكي اهب انكي لكم | كفى اصيل ١١ بحاص

 ةرا عاب تشرح اشنييايب لولا كافأ يل فاس] بحاح لعريما يملا

 مص لاك مع يد دالاب ككو ن اكلنا اًروحأو ىل ارشل ا لااف نيدلا تعامل داضمأ
 كاربّح در ىلع هبرقدرخالاو هي نسمي يملا و دوهد اهرخا غولبلا ةيراقم
 كلي ةيّيرم نم ىلع يداها فأما ع بتر و رص املأ نع امين ومزين ةوميشسلا

 بأ يرعتشال اف لاو اعماق كدا أوز نناوظ انيملل و طع ممل ناك كك نزلت ىلا
 ٠ مص ارعا فكذت ميلا ضو نيملا ىح اص نع ك«كرحد 'ملمعل ابوميد 5 دعد اهلاو

 بتل نسح از وه ناسا هنس هنت سا جاع لقد 5-7

 ارييشس للك اة حاملا دجال صفرسب كاس تع ال اوت ل

 0 ا هايس كيل مد

 اما نال امرك انفسنا اخ اشا للا كاييستلا وح ةنيدملا كنوع هتمكي انو
 اههن اش نلف ئبتئاقنا اماو انه ةديسوو ميل < ديلي لما ل نالواميب دبسصحا عانشن الذ دايك
 م ابا لق اعنا ؤهابلا نإ ةيسسحربعلا لمع اذان ب اتكلاب تاييمسلاو تءانسحلا

 اهل اياز كج [ىشبك ىلا رخل لات ايت مملعن ايتنكت لاف ن قمهملاو يبصلا
 كيما تعقل بجراصأ ءايئاق يمنا نامتما تحام داون يضل ١ ١

 ختان ام هيث انزل !لهقتع و ةيكلدلا لدججي تداعادف تس ارد تكنو لامس
 محك مع يصعب د ابثم ب نواة رطب نان بلاط ااه اسسما
 دملم يلمع وسو زستعسي لل ن او هل بني زال نيكد نل ا نم بياتنلا نا

 كا انرلأ دداسك طلح ئمجر اطابادكلا ةذح.نا يىلارشلا م لكرطاط
 ماطيالقم بلاتل ارد نع هبوطمو بلعل اوس ني هب ىطمني اح ئ نابت امناو
 بيلا ملاح نم امرب ئلعتن ام ّنلاجو امني اهم و اييطخو امىتكورول ىناا نهى

 رجل اسدا] نح يدر ديال توكل اريل اع ند ىتبو 5 د اييثسل اريل اع نمال توما
 ١ مم اه يهل الارطسالا ة ارم نع ور. يجد قلذلا زكازرح ا حضوم ئ دافو ين ١

 | يري ككذ و توصالو مْ نرحال ىملا طاع رد وجولا تاوؤص ىلع ةتوكللا
 | تيت اكناماركلا» ناايضيا اردن اركذ هسيبنت هصبنا نيبال ةريصبل ان يعب
 | +ييسلا 200 لوسالا وعي نوعلطي اجا بدطضإبل ليس اى نوملطيال

 ا «يباتو لا انهملاو نهرو ريف كرو 0 005

ُ 
 57 همنا واد كوح مرو اوووف لو لاك لص هلو
 7 د 2 ه يرد ا ظف احلا

 ا 1 ع 0 العا ايه ياعرعم يسون ندخل اع

 برسوم

 يم اى ا

 ب عم سلما دس يهم محل حج حج دم

 وم ح2 يح يحي

 :.فحفجسو

 دايو دي ا

 م ياا

 حج د م ىلا

 ميجا 5 سيصل هس يسم اة نحب

 اوال اب نع

 هج أ ج يمسيم عي
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 احا هلص !ننوكي نا نويجبد مم لص نمالا ملعب ل قتعع وسد اكرر

 0 و بح أولا اظلم! نال ظنللا ىلع اوريغم بكت ىاولاب ودم ربا

 ا ظاحلا راحو ن ود ظلدلا محايد عوبتم .وسمو ىصصلا ىئ اهينعا ب اجا

 000 يملا اوفاشيكلا ئعا
 نيماحلاك رابع ني ككحرب ىلخد أو نال نع ب اكح ىلاقذ سدا ناك يات

 هرجسعت ئ مب وديرم وب د بط ئحل اصلا نا ةرحالا باو او مجمدأربا ىيداكو

 ملسو مملح ميلع مسد الص يبلا لس نا3 دوعسم نب نع'جاراتلا ئ بيطخلا انكو
 ٠ . - هركنو موقد نب ئيس وللا ماهو ىلاغتت هلويد نع

 مدرج هنا يضع ال ىيع موي درطذل ادع موبرال اهلكرشتادل ١ مننا يئن حن ماض
 تاره دلا «ضايوبل اد واد ماضو م او هيد ابي حتر
 ني مايا مي ةلتوددا ليث مهدارب ١ ماصو ماو ودل ىلعامويرطندو اموي م وصب
 من نالو ارهدلا طم ورعب دن ا ماص لوا نب كيق د طيسلا ليق__جديش 5975
 ميزت ادا هدد عرسها م ايا ة دع ىهر ثني لكس هن لكم اذ اهيل اما ردكدعب عدوا

 1 ايو انا اما وح دانا و متحوب يبل ضل الا عود ورافشما رمعدن |

 ثاضم عر امك ىلا هانا نقد اون نعرب ىو هلع تولي بج اولا ام ااه. وطن

 تلا مثسنحل هفئصملاا) نسر نص مدا عيب هر وسب نع به بط مكِبَف ناك نم ىلع

 شاخوا,مرتلاا نهو 20 ا مول بطي جوت ماض يملا

 * انحبا موصل نب ميم لوداو يكنا هئيرعا ماد |
 يي كي يم هز تيس ل صتباو ايان نملا ملين“ ,ىجص

 ناحملاو 1 ا
 قاسيبلا عمت يح تسط ان اك امج نصت ىامكنن اوان لافت ١ ١ ةكملع ”ملبلتم

 8 . ٠ تمكنت نإ نع وم مريح ئعلا ىارإو جن رك

 فسحو ىلاعي هن !ئعد لمت ىدح ىوداج لصرؤ هلاث مك ىصم هسا ىص

 كاجرلا نود هربت ئيبستسح نباص ,ىوجرل ارثتات ثيانلاب نب ىقداجلا |
 0 "0 يمر ا لاعب لاو اطار يع هان ايس كارب اضرلت اجرام أ

 دادشنع 5 بط هنمل خد مىنر ىه أنش نع اهب انك ل ول ١ نه و ميلع هدد او رداع ام

 ا سم يحمي لمد هدام !تاهش أو ئبللا اهلا نبا

 ل واكو وحال اماما اروي ديا

 ١ ". : هولدن وطوصتق هلدو

 | ه اوابتان ةيزمج سيل مالح اس ههنذ ق دصت مك رصرمصتلا ىإ" مق فرح |

 0 بجاولا ناذ ةعزع ال صخر رصتتدا نإ ميد ررامسدا يأو ىصّمأو مّيق ىمح
 | به دو ةلصلانم اورصتئن أ ىبيل ةيساءل ل يب وّمق دبه مسي ال

 ظ رجه غب يتحكم 5 لمصلا تنم ممن اعل رد يي نع هن املا عيششملا
 01 داك وجم جاوادي ماتين تنعرذن و يلع هد ١ لك ىبلا

 ,ئ) ىنالعحلا هركذ ةلصندا هنا نعود: نام ىريشنت مل انمالو و عردرمرع هئناع

 لاف



 اىسالاململ تيمي ة لصد[ نا ل يب دعم رلا وسحب لاك

 ا هدب ن عب ومش و بلال دودالالا كالطف اف ن
 نك نطو وكامل هال نرسل ىاايبس ةةافعتح ”مه.انرلا صرف ركتشا ١ نا يد

 جديدا سيرككا نم ىكىاهربا الو هدياز -خق يضي قاجلاو عراشسإك 1م ايبلعأ

 تاقعسا#إ نامي ناوُهزو مفك كي رجل و تلؤللائت نتولت قبس : اب لا
 ىب انلاليا م و مدح نإ 6 كصنا نباو صنت ان) لج وؤع هسا فاك باطخحلا نب ىد

 هواقمح اع و لع هدد !لص هيد 1كوسر تل اينو مالم تبىم ام تسمم ل انك

 لوط م اصلا هربا "مف ىسلرملاب ذازما نعمملا لوم عم دب نم دونا

 د قلنا, لبم عطسملا تر اش: ملظعت مك واس ارك ملس نجوا وفد وخد

 .هدنال كاعن' ميلا مل مو: بسيدو'هىثإ نائنع لع عسويو:بشنأ ه ثم ان ةعلط | تيك

 كك يسدد ورق ا ارهن الق“ جاطخحلا نب مين نعاوع ت٠مولط خم هن يح
 هأ اور هريغو ى وانتشار ىصنا3ّ 15 رشلو لونا طلخ ى 7 اهلل ه وزرع لد

 مسعد رك رحب نب ظف احلا يمت ارثم نمو يراني( الاريمحلك ةعامبأ

 0 يذمرلاو ياسنلا و د واد ناو مسن ثي دحلا اورش ىلع

 رتل بت ايدك رغما: ”ْمُم رصنا تيم اذ اراطمر نب يا ظل و دص ا

 طف يا نا ةوطن هلوصب 5 د ارللا يلح اي ندي ظاملا نمانؤو وخاسوا هلس
 تكلا بلع ىوارئوعلاب كملثاو ةداطر ١ شحوم: ورم عاض نيله سائلا

 يدا عاؤمالا نابل قبري تلا تسيل نار ومك عاضو ا هجلاو ينم اشمناو

 رم حاصْوو) سان لك نعاس 0 يجول
 :ةقانلا تدم ات نم زويل علم ل هنالدب يسرب او اوي سكين ر لا لاو

 فه نح] نينا ىد ةيضماب ؛ 3 انا اح انا لجرلا ١ وانساب و

 تلؤطنح واصؤوافنصتإر ع وب من وأعم لصتل اعين وص وبا هرفد اظب

 هلال و ادعنم ناناوب اجاؤ'نلك ندع عا ةيناعاض اونج وان مث لكتأتِلاَقَْو

 مئغلع بلا لص ينال اوحإب عاد زم لوطا قمل ةداشأو .ىاانج ان" هلام
 همت لينال كات يي :ني-نموا هل لس فُم ظفاوا وشو ارب ارت جات كم

 نشا نال اذ لك اهشاوفاو رزمصا هي هي نكح نب هاو اني ليعاالو ايلَط اكول الم
 بح دموعج و مشط ع جرا يصلنا ةرهاظف مسعد ارحرببكول ةفطشأو

 :نطنلا هد دصالا هويص ه نبع الاسكا ىلع سيل رح و ى س قناو د واد

 فرطلملا 61/ن ندج يو ضيا كاكو هن و > 5 درس ىلح ن١ ىضخني هناذ
 تاصاولاب لكم نال لب اوه سبل ناان اخي رص ١يىلع توج ون مدس اىلع
 ا"ججتواوا6 !رملا لعناوبجو ان ”مئيتخوباهرها الظح.نحلا' ئينخو ا نينا و اركذ

 دود كريم اهاو هيد ميكرمي مجننعام ام الممشى أ ئبع .موزلا لح مث لثلأ

 تانطتت وعر طاقاروق 3 لص بوحولا يتسن أل هزل هت هاطغا اين يك يلع هد |

 م م والحو كزان هس كعطي ال نب شاذ اد الو بتعب هخيح هكشسحوب ١ دائاو
 هحي لم هماوي لمة ينعلل هليل ةلورصا عن بيوع ف صم ناقيلي فانيج ادع

 مو ومل عسا وح بج اهم وقم صام جي .مهيوع تيجى نيج معج

 كك م مل ا ا ا رع حج رسو جر يحوي هور ل بدجج- ناجبإ اوم ٠ تحبو حاب ج -ج - ..نموزكج جاسوس ل“ و
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 0 جا وجسر هيو جيبو وخلا < كيو ا
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 حس سس سس سيسي سي إبإِإبيبييِيس-سسسال

 . مومطم 24 مي م وس 0 3 اي

 أ بع نعد ردج هل ةييطسب ىو ربسعم جون ايل هيمطب ةارد او ايم ع دع ام
 يىر انهل !لاقانكوه و جسار نب نابل اون ةركت همإنفأ د اق عيلجت نب هللا
 اًده لمت كثي نح نحال اهب تركذ لا د لضالا ىو مصوهو جت مهد
 ل أم انود لق نم تلث لسيرءؤكرمدرلا نعومه انا ميعتب ىنيبل كاعذ
 سيلربلا ذبع.ننب لاق ناد ١ يوعيح شكلو دشن ار نب تاهنل لب نم
 4 12 4 : دو هب موقد نم ي سقدزلا ناود

 ْ لصريمعس او جب دا .قيت دم .نا فمن اشد ١ لك لكوع) ئططتا مق دص |
 | ه5 صمد امم بج نيمجءيائ نلتخا باج ؟اضوت ىأل بيب نمو

 ظ ميركل )اثر ركملا يف بكيان لك وشدج نان (للقا كمه نم |[
 ندب نخل مضدخلا لافنو مسو لع هنا ىلص بلا نبز و كهانتملا امشدج
 هيث ىؤيعل ١ لاى رنإج نع سط اهنانحم انو ةئسلا هده. يب نيتع
 ال ماليا 1 ند 0 اا ب لالا هاداعدمب هكميإللا ١
 / بلك نع "هل ح نم ناانم واعيش نم امج دارك نس «ءاصرظنلا دف دص
 ظ لخد١واولانال ةأوس قعئاوؤابوواؤولابايوز ندعو رخو ريدك ريعسم
 | م نب روكزملانن يحاور لك ىلع بجااول ١ نال بولطنلا حلا تابك ا
 ظ ارومكو اي يحانم حطشال و واولا ىيعمب وا درت رثو رثخالا نو د مرحارع

 ١ توقابلا هللا خوري عاص نم لأب هيانتت ؟ى ئئيلحوب ارجخلا ندع, لكست و
 ىطافر الا صتنع ئ ينابرغلا لاق 0 بلا يكلقو ظ

 لاقو ىصصلك وممتع ن اك_سررلا نب د ولن نع يت مالكلا م دون و ةيعد هيف
 7 0 هر اجرا 3 3 ليزي يضيع ل123 بتاع ع

 هارحج يارد وأ ىد ومع. .قن )وأ ربك 3 فص لك ىلع رطافلا 'ْنِك ىص ْ
 مب اءوصمم اًمب اواو دمعي قئملا قلعم و ادلو ماواناكرب مل ولع وا
 تا نناحاص واوب.ءنس ءاض فيش ورع ه.ببس اهن د بر اذ وهرس ار يجوم ا

 :هبلغ دوادلاقوهرع ئع ناسشال !ىلك نك ةرطنضانا ميو و روسْنُسب نم

 واىع اوك ر شم لمُمب بن وصلس جابِص نفل هل وه وطّمم هت طم بلع ١
 اعاصوا هلووو لاتحوإ توج ار ور او تاجا قلقتل .لوعب ها ىلع ْ

 لات امّمع ىلاهت هدد | نصور ٠ ىن ابع نب ئنع طف الك كاوهالا يف ميلاع ف ىطمم
 ىف يهزإا لا5 ةكوزتد وعدو لب ىلطلا ملس هب درتمت طم رارل أ هبحرتح
 شاه هتوكسرو هجري ثي ىملا فدصم لا ورح نا فرعي هب و ىذا هاوربح
 7 7 ٠ باوصرع بانتكت ١١ ثفح اهب !دوهم ارك مدع ن أيب نم

 تاررجا ينك ملصو مق ىص محرلا يذ ىلع ةبارّمل يارغحرلا يد تهد ىص
 حوصتسلا ناب صا ملفرو تحاورنت !انمْدَف ىننجالا ىلع مك دصل ا ى الث
 و درؤانري اس كساطقم هبا دومحتد احتمل ئيلع باق محرق كما
 يد يطا سنوالا نب رس اع ب ن الس لوق ىسط هئلضو هددا لضنمب أممي 2
 ىبَم يهضلا ئن سيل اسم ل[3َ 3 صبل ا نكس قاع ة دحوملارسكو ريجلا

 ع
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ْ 
 ا

 اع صيسلم دعا ده سمسم مح م مسا | ل محم ميصس م ل ديل ل ل ل ا يي يسم ٠ و2

 مم و م سم اسم سيلا هدا ا ا يا <

 م ىهتيمل 11 وفله لوهذل اطخوشدو ميصمل هسمئا زبر طرتع او هع

 ه ىبعضومدو ن اوف نب بلاك مله هراعد
 الع بطلا نط لنك يبطل اقرا بع يرسل هدم ْ

 يلع بشل | قط نب نيئشدأ ى ةيقاملا مياه وأو اندلا زي موركي اك لن نت
 يبقعتان نسحلاازداو ايلا ئةسيطلا د ايحلاوإإرا و

 هريع قذر ام همضصع طم اونيم اونيف هب ق رص اك هديع قخول اوعد و فرع نب لا

 ثحلا مضولا اذه ىف دوصنملا عملا ممطعب لاو ينا
 بد مد رصلا افخا ىلع

0 مكيالكأ نأ ىؤر ىتسح نشسبهرج نيالا ميجا دك سم و
 

 لاما نازل اطار تاب هلك كم يضيع (نلأ معد لا ا ىب ىجلا ند

 ريصن ت”اق حرلا نن ندى شن لنك أك جيرلا يد لام انآ نم ىدتم !ىكب ء.لهود

 رضنخيش' نب هيدا بنيع نع نمط هل اىث عع هبناطف دست ق يبقا مؤ

 فانا: مو «ليملا وسلا ن واتسو وعلا مب ي نكسملا بلاط اب ١

 رمل ادور لاقي ل اومدالأ روكند ةشيدم مركم نكيسشعت ىلا ةسئد

 وس جلا هش نشل ا نوئاصد رجع نب هنا نتعب نيب حسا ةنيخاؤرا

 هيمسيلنعرب اسس قر داويل اور ابطالاو ذو بدالا ةيالا رحا فيبعت نتا

 تيبعضومد و بكوح نب مرحا كابطل !َقِد لط نم هلم ىلا ن او رانك
 0 اس

 ٠ : ه ىض أئي دهن يذمرللا هسئدوشهد هازع رقد ل ومداد

 ايمو مدارس وسلا ةلئبم ةاببم عملن ورمهلا ئ هزت : ملسملا دراي

 1 لأ هك اطا ضماب اها تيلجاةت ننال

 يلم د دا دم هملاجل نم دتالاخ نم تنالم تطلع ناإ عنا |

 « اهلا تومو جوملا مرتبك نصوفاو عم رب ارشد اك تعمل ادنع نامل |
 بدموب مج عتو مكحلال اكو قشير قملار كذ اه كو ترحملا ءقرعداو

 يمد يبيطلا كاتو هياعم ئ سو لع هدد لبص يفطصملأشم ذويت اد

 اّنراير ىف انبال ممكلاور ل! انين مدنا بهد نب و ةبكاعلا دم .و و تي اتلا وس

 ت”احمرمسلا هني ناصئنم او 20 ا و
 | ف سطنلأ نم ليلجحلا بسحب ء نود ايبلأ ممشب ىَمْح ةنابعلا ئ# اسئلاوهو

 ملي نانو لب وطن ارهد ا هلر ص يل ارهذ نا قيد د هارظند ١هتيضتو

بال كلذ عم و قاكلأ لع صّنُس و لو الاىلع هرم زيجات ايدل يأ
 مزل

 دحلا س اننالا صنت لكذ ر نشحائالرب دقتللااىف ليعمل
 كعب مايالا دو

 ةمصلاب صفق و نيزب سائدالا نير ندئانوةدونملا !مارعبال و3 داؤ ديلا

 انوي د سبزك فانكمألتا نم ازح ١ كادكلا نب نكذ نعل او ضرمل او روضخلاو

 ير اناا يو انبي دريت مدا اس يروا نك

 1 ل اوع نيبو ئه نع هب زج (ئف متم نازك ونا كع هنن ىصولا عبسأ|
 حل وعل وج

 . مج صا <
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 ا اككدك ا نم رح | هجرع رول اً نأ قنصملا ءيرم يصق ير ل١ يراصنالا
 .ه -االسمب مهر كل 0 * ١ هني [ةله ه٠ هحولا نود نم روبزلاظنللاب وكل ادريع نع يفد ىلاو فار بطلا هجورئح لبد مث لئك:سالاو
 الهارانصو "ممل ىعلماع د طرافص بارد نمد لا | نري 1 مك_امسم
 '”معرسو نزمصل منجا اني لمطلا هب ايتر اند الد اهرتكلا ى.داوس ىلا اينول ب فب, ةريعص هبيبوذ ءاصاو ريؤصل اه ريطب ضو > جكأدل ا :جيدوهو
 اهل نانم إإ نولاحو مطل ىف نوح ايس رممه يا لغطلل اه رتسسا اواملا ا3 با رام ددالا ةريكة رئيص هس ىف ليت و هج دز و هل وهذ ةزنكو رح
 بهزر نإ يل ابيالو ذا لع فكوسرال جوز جاو مجيلع_جذكلا كول“ ناوزلا | لجرل سا ضومتدل لك و مرحلا ىلع لوعرلا اينرلا نايبص حامبال انك ت وعسميال
 لكم شون الشب تربح ةنجلا هب اجد ةرثكل هباةيحلا لغط ملكم مر انادنم ٠
 رمح ةاناو بنا هلثح فب يلح يرش الث هين فح است هاب ا هش محا قلتي ام 1

 سب فكي هراعالو ةب رعد نب جاعاوصو ملجلا ئ نيس ا لافط ١ نا ميش
 لب نفوصخت ماع شال هما نطب ئ ىققْس نم قكسسل اريح ئ: ممل مى الو هومحملا ْ

 يل نع ناسح يل ثيدح نب مصح مح اين ر انكأا لافط !نارلعر ونمت '
 ايؤءنع سند! بيطت كي نحت سو ميلك هددالص مهد وسر نع ف يح تنااث ظ مم تحام م كد ١ برب رمد ىبال تلد نامحوب كاك مله مدا نصر اذ زب دبه

 ب : - هركذ روح لات ْ
 ىلع هلاخ فرس كي نحل ١نهد مذ مل كر ابني هد محاولا و زبك ا ادرهص ١
 هييط انو تنرحلا! نودالا ىكييت نسل أ رعب ابن كل دق ت مك لأ دأب سو | 2 ال كا لا حالا يتلا رم انا ىو كاااد لاك هان امض ْ و هدي! وص قطسلل ازح نم ار ت16 له» تنعش ىق هرج نب كاق لاق مالا |

 نم رجس و ىف يش ايسالاو نيكوزتد ا و انمضلا ب اتكو ىدزالا ب حراما ا
 اع ايش لاقت هدأ ئشر ُ :ا عع ناسللا اك دن الامم هحرتح يزن: مجولأ 1
 ن اسالا ئنغ,ى'لنعرالاو يلع انكاس هجرحيدرالاانا مدا جنم مميطتقو |

4 

 ظ ؛ءالال مالو ناسالا ى كل ىتيذ اهيم دكش الر كت سراح !نهو ذاقو ريخخلا ان هل
 | ىكلنال تس اح او لاو رم هناهيبا نعل قن نجا نبإناذرب اجن و د قميط
 يع هاورخحلاو جركلا خرج نب, لات ىهي دل! اضيراة كيب اعئع هلور او ميلف |

 | كرابي كم امطاوّمراد يال ارذحل اوهد اصح اك هل ناب معطوب كحل ىيذ وجلا نبأ فلول بعت و ىزن ١ !نحرب اجب مىتملا لات و تاع وصوملا ئ ير وجا نب هركذ
 مزيمنلا ثري احا نب اضبأ معضوب اوبكح امو ريع و ند وللا عدم هرك د نمم د | عوصولاو مئتي ال دع (شسلا نا نطل نهد تيا ىلع وبس نم و ىلا هيد

 رجهدالتب !الا ند يب موو ىنفس ١اماع جرم س ابح نب نع نب در نبهاورأد
 عوج[ ف اذن هند ١

 ٠ 9 5 ٠

 | د مُمصلاذ ءلكود ىح سا ىلع لك ؤنملا ىيح] ةائرامسلا فيلل ١ ع قبص
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 ةةييك يحل يس بلل عشه

 | جوه كل نكد ئلكق ملا نيس سو يلع سدا لصءل عساوبش ديا اناو لكؤنل ظ
 هيث ياظيلغال و قلخلا ىس ياريهم اظو اهب لمي سيل سيراخمل نكمل و

 ةنرح اهو ملمب ه ول وم :مييبسلا|ب ف اكيالؤ حسحلا مسحب فكك م نب نكس قلخحلا

 ثويضوبو مش اسك ا ىلع ورم اي ن وداع هيساو ينوبدلا ةديرملا نا يد مي

 قف هظوعتح يشي لا باتكاوهو ليج ا مج ميلبج انآ مينارط١
 م لو دص

 همرفأو هب قيتم باتكل ك كيج الأ لاقي و موب ولك: مظ ومع موبتس ف حب
 لاتتلل نومصب اك الصلال نىئمصب نس ودرعلا يم !نكّن ىطسلا

 مميد ا.رّم

 'تارط ب اهنلإ ثيل ليللإب نايفدر قد امو روق ىلا هب نوب ن نحن يذلا

 ةضوصالاا ةيميكلا ىف ال نا يم اشيلا يلع ى نل ]ناك مىصب اع نب وصولا
 < هدنا نصر دوق نب نع يهب دل !!ككو بط يرتح !ةيلدالك .قلاو ةرشداوا

 ريل نب هيك ىلاكت هننا هجر يئيملا لاو بييسحل تتصل زدر منع ىلاع

 2 ٍإ ا 1 .ه:رمهنرع |

 تن ثطع ةدانحو مولع ئم لمص ادي و مشل | ملظر ١ نم مشا خاوئمص

 فب ىطع نم نوكفت دباع :ةدحوملا 5 نثسو ئحدا معد هر ا لئتيعو جستن

 قفا غن انوا ه هزم و قّمخك ىلا ةراشسام عالإب دد(لعخ ىمل ىو م اهدا ىلع صاخخلا

 ب هداه ل نكت ضاخنأ كب ىلا هل قمك ىل اهتد هايج نم هم امج ب غلا“
 لهنا نن دارملا ١ شتي فايسلا ب انعالو ممملغ هب اسحال انعم مدت و

 ضردلاببع ميد قيمملا لاق“ مدامأ ب نك بطر (حنملا صل خا وه ةورصداو ماشنا

 هَ 7 ه تبسضرهو يصح اربع خب ١

 ةراتعم هيلا ل وصولأو لصاولا بسنح ىلع بر اتالاىلا ناسحال ا يا محرلا لم

 ئسحو نللملا ئسحو ةرايزلابةراتواآةم احلا. وكي ةراناو كاخلإب ن ولت

 داللاي نايرنا ناؤزعب مايفناى صخنا هيلع و اهنمو محلا كك ناوجلا
 هر اي د لاقي ف ص ىا انين رااب هيالز اينلا دليلا ىهتش ءفاشيكلا لاي

 ذويبري دارلأ برع نم نك تبلد ل اوح نم نيل !برحلا لوو ريعدد كبل ركب
 مىاطل ىلا ياو قبلان رمد ا ئدهكربا ! نع مس نكراعالا دز ودا برع نم

 م لكوملا كيا ملع ىل !ةييسل ابر ازه اوا هترحأ يي هعطنب اب تشو ةرايعو

 نيفخ هىظتنير ان لج ندرك نل إد اولا مخ صين خي كانا نب كا ةرهلاب
 لكى نام كدا قايس نيرسد اظلاو و دارمإرياس ىلع ها كيلعضت عون تلا
 ىيبيب وثيذر وكن ملا نيرو الا ىف فطن الا ة ىد مهح نم لضنلا

 ه نا.خمليلل

 ةلباع ع به محميوتلا دعب ميصتخلا عئماونؤ ةدعاتداه نك يارب
 هاورتجنلاى ظئاحلا ل اكتنغذ كاك ايكوهدو ملسسحل فيصم اسر انزع ولا قد

 هناطسسا بع نب دو هشام نأ ينلامدإ ملغباو ىّيدا كتءاّمت هلاجر بايشف ىيح)
 0 فقو نسم هباوصرع نون اكب ه وممتع ىددرحلأ

 ناو هب ارتنا يا مخرن)

 0 ف 4 يوتا

 سوح

 ساده 22
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 نب ل اوس الملا نب [طفا رسما مد رص ناىلع ىتمارلا ب ل دانسأ بنرل |
 ناخالاه تلا 8 انخاو”هكرصب قرض لجر وهسامصلظي ععبسر بح هند يلدأو

 :ءاصلا عض س رمي ةئؤوملا هماعلا ةيسانملا مكلاتن ارسلا مك يص اصلا جيركذ
 قيمي اي انجب رة دصلا م عزان لضنا ةلمدان هانا مارس مارصلابالا نوكيال ناذ بضئلا افطا الع ا رممجو رس كراك اوس رهدا ف زن ااب ||

 نايلغزم اشي انوع بصخلا ناك املو بضند ا تطاورجأ ى ةدابزلا ن ارمالا

 ظ
ْ 

 1 ري ملصلاو محرلا اقزن ااههرس ل يمي الفاليوط ةيندلائنكدعاوتنا | ْ بي ىاكت مدا نا هانعم يكد زل لاق تلرحا اذا بني يمل | تاب لاَتب ا |! ىنجاتلا سند او لب قطن و هريجاتل مهن. يائجالاف ةانم لهالاو خبح ميف 0 10
 | ه ةقشوامب م درىعتو ممل ا حرقنتل موهلاب تلعتما ةومحلا ىلع ديان |

 ش 0 اا ا تمئاتو يم اضنالا ليرس نبا

 ممنرعا مل نم هيه يشسبملا لاَ يذثلا كن مانا مجرن ا هلصؤ سو قلع
 ١ مالسالا واو د دح !ئاجرخك رج ويرال انه أنآ فلصم ا عيلص مسطف و يشأ ١١١

 س ةريرعد ىا نع ينِمْرتَل ايلا جتنا ظفاحلا هارع دّمم مف ةلض نمالاو تسلا
 اريك ١ نكودرتالا  هاكسم كل انا داعب لهالاو مح محرلا ةلخانلب |
 ' | ريك الاثالاو كانو ىف ! نام لمع او هب دعب ام معس لمي ناب ناَعْطَق ند لح

 ْ | الصاو لل و اظئاحر اوولا نكاىكهجا لاك مح نمو ىيلا بنبان يلا نسحاو ىلع ْ
 | دّمل ميرب نب يسيه لام قيجالاو تيار يلازند لاو الص اوم نكي مناد 1

 ١ |هاومواتتال 5ك ىدانالاو فدالاب ثدالاو ىسلإب نسل نا لف نش كتم ||
 كور نح١نم و هعوسيلا يلا لوي يملا دكدنح ب صنم تكبر شيل دوك |
 لك ذ لو ئلسم ههم رح نه اليم هع مر يكل كرهت نب و كد ازا طعام

 بلتذا ىلذ تلعم اذا داماف يمل كولد قغا لتكو يذالا اعرب صت لئرما
 يمد ىلا َمميلحلا ه نهد تكن ابو كل هاناعم ميرحا لولى كس قاتم أ ىو ىع
 تقوربم لجرالا_مصنا لهداالا ناسحال اب ةاسالاو ىصولاب مطقحأ لب اتت
 قبس ىلا نلئحالا كني.بخل وود كاككحالا لاي مظن ع ظح

 20 0 ا -- 5-2 0 2 2
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 أ هائيروريع نب لاق ئينمول رجم يل نع :دادشب باي نان !نب تابسملا مسامع

 نعملع: نب ئيسحلا نب ل ةدنيادح نأ اك ازيسلا:نرب و لغد نع ناذ ان. الرك وع
 ثاىبح وو وويلع مدا لص ينبلا م الس ىلا تيه داق ؛ بلاط ىلإ نب ىلع ه دبح

 الا يكب ملم ىسيل بلطدااو ”مىئرل أ نب. لأم ما لت نبك حستولو فيس ماد

 | ملعضولع نب يوي رسب ئيسحلاو دعا ملح ورم سدا ؟اطتن الا

 1 « هريعو ىجي ىم ا نبا
 ند وااو الصاو هب رعيام ميعم مكدح العشي نإ متر وثمح

 1 دتمحلا در ةديفض عج ةوارملارةما يات ,نياهضلا دروب ٌراوكأ ناك

 ْث اك لاذ هنس مهر نم ىلع هلحر جو فاعلا ى لاق اضخماوةوارعلاو

 عوتو ىلفذا ىلع بلغ ناو هتتر وايه كك مش كلك نم عاش | ىلخلا كاع سلك
 يل ما وب وا اا يد لك ناذ تاعدرك لذ

 هب ن دس ود ابك اوان كة يده شي نزلو عاملا قل

 'ةاءامكّبل ذرل اوال ٌصْملا ببس نوككَْم ةوءارحل | بعارل الا هيبنت
 تاب د + نارا« ايم عت باناعب يسمن ابدت فاما لكل

 كنلاليب وز ا انتر ود هر واح وا ميخ بيسسب راع

 لجف كامو قيبظلا« ىماثلا نين قتكاب كلذ و حطب يم مايال !

 بيشنالو يطب تسلب فكالدل 2 ني١ نفل اه هلكذ تطع نأت لع هر ل
 ىلبرإإ ميضدرب ١مل ,ةرخ لذ نم شم نم كتم قاد هاهازكاد برت الور اجالد ْ

 اثكأسس هج رح ايغعلا هجر همس حصص ةكرمكسالإ سوم قا , نم

 ف !نب كك ى أ غول هيتس قنج كل ةباطيكسا اهوا !ئافنو يلع |

 ْ | خ ةغيضلس نقر ايلا بتعب هند ريغ نفذوا د كيب ندمح نم ىساوب ١

 فسم هحوركم ثي حى يتعلا يعا لات جاع ورعد هددج ئه مس) نع

 سب يد سل 00 لع ونمح ىزع هكي رح ديعس و

 الاو نلكدم كب ىه ناشملا ك كيدذلا ىو ىذا كوبوج منع ىوارلاو

 بفمي نا ْئب يبعو 2 ةيديدا د مالم جا نعب ئع

 34 دولاب كن نجلا

 تللاقو تيامكشلانماطر ا دلع روك تم اساك مدافعا الها تلض
 نمل ايراعف ملح بجاولا منجي لط يي اهدا ىدرأت متسع ه ىمح م داىبدل مبط اع

 تس امصوصُح نب تسيل هر انجل ىلع ىلع ةلصلا نا مسيو يدي دب 1ماشم تان

 هيتعترئو َةوممدومهو ماصحل فلصخلازنم كاك ىأ نغ نفعا "نسالا ه نفح

 | نب 6 ا ا ا :

 لكي اي ةلؤم لان راسو هرهش عدوم اويل (دوموهن عيا جدن ة لص لص
 ندحت نم (ثلأ يساأئ ام ىمن اباو ىك زرت هن ام هارت :: ال تءزمك ناف اناسع ه ازن

 ديد امو كاراو ؟يبمع نكس انلا يبا قاعد اناد كارطللم يادر نو واسمع
 ١ الحف نب هلل | بمعرا نل !هريب ون قيس تول اع ملعشت نار حا نامزم
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 | لصف يأ ىلعذ ةروكرلأ مك كهل درمملا عطتست مل ناد ليمن الي كراع الاد
 سيال عانوكس و لضمان بال لغو يجون ليل 'لبقتستناب وهو نيجوع

 ب ىاضي ضيرلان ا ريحاو ىح أشيللا مى اًدهو هرعو يد اضيبل لاك ن نع الب

 | «كريح ئسحيباللعدرو هاب مد اقجالبتتسم نيالا هج لع |ءوطعم 0

 ا لس نلابشلا هع زجر نس ك١ ضاعف قيدبتج عما صب ال لام أ

 0 لا قا تكل ارا هنو واد امرأ ظ

 بكل اكاو ةيئئسحلا ل دس اًمايمسو ال سنن هننا فلكي ال اتلشس الا عل ظ
 الام ؛راحآ :ةلاخىلا لاتتن الا اسلتسالا نعردت نم مرشي الغ ايا ْ

 ام ود اه ةرمإب مكرسااو ارذ خيم اا بج دام نهطناو املا

 انيك سل ضامن وشب لعمتل ىثتتا دونما لاك هنو

 ظآ6 00 ظ
 <1:,تاطلا اره اريك ندا لك. كابملإد مزخادل كوتي.ناناام قتتسلب "نم ظ
 هر داقلا ىلع مايل !ابوجحو ميسو هللوّمد اي لمد وهو مسْلن انهو ا

 ه5 لصف خب نع اطالب الازبق ن اف دوعّتدا بجور وع ناو ضرتلاىن |
 1 ا ا اب حا ع رم اسما ظ

 و كدر نجس اورمج نب لأ '

 فن ناالا !قرخلا نانغناالا هةية شضي :ثيكأالاس نايا 5 لص

 ضرودأ كل نوحي ننام تئةدودارحلا ى طوتسلاو سارلا نار و دنب تلح
 , يبل ا ليس لاق هج اطخلا نب ع نبنع ىهي كك ١!نكو كاةرو ىصلل د ومتملا)

 - طرط لع رمكأجلا لاق د هراكف ةئيؤَسبلا ية كصلا نع ٍمسو يلعتسا لصا
 م يف اعلا هيلع هرد او ئسح كب دج قسد اجو ةرمذ اشوهو اسم

 ندي ميم ناو نب سشبن هله لام اذنه رك نإ تي دح نم يطقدادلاه اورو

 ٠ كو زي ناولع نب يسم لم دامو س ابه نب. تر ىح
 ا تمارس اافامحا:ئ ديالا لبني اياليسا ا مولا فصضا 0

 ضيرللا ل يدي ام انهد فيغضلا اب دارملاو ل ل
 هاذا لع يح ان اذا يو ا جم دو ْ

 رجالا وجل نا بح نإ ةقبحو هب لكستتو هع نمالو لم تيب نم ارجا | ْ

 | تلاسلاو ةصطسنب # ىذا نع بط بدلا لعن ابا هليحو ن5 0 ىلعإ ١

 باكو هرم يمل تلأ هنيع يور ظعاولا#' هرسمل |هدبجى أ خمستت يعش ارب ْ

 لاتأمؤع,مد نمر باطما نب ني نعذ امن تاثر الا 0

 ٌَمييصّم هركن ذ اوصرد ملم و كي ةدح نش نح ةعدادك وسر أو لجر داق
 هوم خلاربطلا نا 2 مهل زبر نيالا يعد اكملانب مصيرنا هزي من نبأ فمصملا

 8 ٠ ميرعا مل نم مشو ىميملا لاقت ىلع نب نع طئسوالاو

 | و لس ولالا ط مك كح اوب هب ناانلركذ يذلا يصخلا نب ن لوب لص
 ٠ | تسليك دكا نعبات كلك ااه للطن ا بعاعك ةئينسملا عطنا نامايإت

| 

 ظ
| 
 ا

ْ 
 ا
0 



 مشل فاق هركش ند ىدرف ا لعام مملسو مملع هيد !ىليص تادرس |!

 , حس سس

 . مسجل فعل از بر مع اع
 أ كلش مهدلخم ابد يعل ةرورنعلاب نيدلا نم امولساب وجو عضل لص |

 ١ ىه أط نب دار يىلاكم هسساىلا نوع 0 ا 0 ا

 حي

 00 نان جفت عوف اال يزل! لال | يا متتونيب ى سانملا انيإ اولص ]
 | ةنؤسكملا سيلا ةلممل |ذ/ اضم روهسكاب ناكرل و مصِمِح ف هندخ لوخم كرملا :

 من نم هكر ات ى ير اذا هجرحارج نب لاق و هركذ نمر امو جبطتلا وس

 ٠ .٠ ىينا هوك يدع نبالو روك ندلا ة ريخملا كمي

 00 وبك وحصممو هاجم

 ه هددا ئمر بيصخل نب و و 0 91 --

 1 دا لكل ئطضكلا ارمر مع ىلاَعَي هسا ئمزر هكا 10 اب ميدل : حادي تيل ادمق

001 

 نحو لضم رجلاب اياعش ناي عوإرت و يمك عاج ملم عشان وأ ن ىا

 ىلاناب بيجاو رعبسملاب ايلع تبلاإب ”و ارنا لبصتم كلامربجلا نكره اظن

 كت ذ نداهتوم بعدو مهبلع رشي نان ؤح لااا خسرو ىلع سارلص

 هسا ىلص سا لوسر نذَعا تاق ولا تاك عيراصمالا كب أ4 نب امني هنغ ج
 هب أىعانم سان هن لص ىإص ف ىل يل اند ىلصم تاضمر ى ةةرهج سو يلع

 سب اولص نم بضجام هلا تسمن ادع هزل 0 منع اهلك

 0 . هرهايلا

 ةالصلا يرعب اروبئاه تم الهم عييت الاعوا لعمل ا متو ىازلض

 تيلأب اغع لئاندا درت ابايس يل خلالهما هيش ىلدقيال هريق ئ تيملاك اني
 نعدر بد قبس موو توم أرثح ) موملا ناذ ةلص الب مومالانط وماولمجعالو

 يال اوعيتو اورو ةدسست فىنصخإز ازمر امزعسب ! نمر بالكخملا نب نع نب
 هه ٠ 75 +« ئمايدلا |. و علام ني و

 . راسل زإع ة ديا انال لذ اذه كيمنس هش لف اوما وكت هدر يقاوم
 نع دازمالا زي طن عوطتب نا ناال ل اًكاعد يه ىلع لعد ليل هب ب فناارسالاو

 6. هووقا دعي فيارب ةنلع كات دنا نمر هاله حاس راس حا

 فايا نانن' يشاذزم لصلا ئاهو كالو ااز وشاه رن ةقالو كوين ةاولص

 انيجي| مرن :كاعير وبلا تلط) عن انيياانايزع لن امي اوني وتساب ةذابسلا نع
 1 ٠ داتا مناخ سو يلع هسا لص قطصنلا نئ د ائلو تويبلا ى ئفدلأ ئع يمل ١

 ١ | ايعويرتئاو نوكتالولا دمعي ىدأو نكت الو ىعاتحا هزرك نا ديطتم ربو ٌ

 مكس عدرإ آما بيحلل زيه ع اجا غتاءانرل (امجالانع يدم اءانخب و١
 | اولمجالي !ميلاداقتم ايدرنلا ليقو مظعتلا نع اافر واجي نامهاركوا

 ' ةدو اعملا نع يب هرمحاظذ عج انجرح 0

 111111100000111 72 جح*
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 2 01ج 0 ميمي < عادل يالا

 دلك تح ل
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 .ياةدوامتااولغتالوا ميلا كيج فليت .؟تالصن اذ اواو يلع عصر '

 ةيهاشكاك لخدا يري ياهلا ميدل ميلعزلا ع

 ه طماتلإ هركدولا ببسي رم هيلع هل طيب راب ميد ماهل فتكا ابحاب وبار اسس ميلاف ظ

 ْ ثلا هنس نحوي هرحاىلا عاجلا نعونل !هانعم ىلس اهيد رمهلوت هسيبتت روب ع عامتج ال/ و كح راع ظ

 ةدبشلا نب صوصخخرسمطسوا موي ايل والا هَِحْرخَأ عب ئ ةسماقد! عاقجا ىومخمٍ سوا وب 9: يلوال/ ظ
 يمد نوصفري انرو ثوبك ون ولف اي و عطا دوب موي!نهن ولومدو علوا 7 ظ

 1 ههلاطتت او مهلع هز اكن او كك ذ ىلخ.موع درر نالا يف واىفاع بح و اعرَش مع

 هسا دبع ب يشمل ! لالخ نب نسستحلا نجةراخئائ (ميحلاوع

 هه فيهصوفدو عنهأت نبا

 مير برت اهدا جا ني يسابق محاب نيزمالا ميش نا اص

 داري فن ميرا در اه و ؛ريه» د اض هرثح اون نجما الا رسكو ميملاعل

 !ناطغل ىاملمتملو أ 3. يبتعاطم اومللا ىدو تاكل ا هيدا

 اينالوانيط ايكسأ ( نس تتيلنح لبالا 'نا قراند او نرد نط قسدلا
 نو هع ل 21 ونانعنل اصي فتتسو داوشس ا ةرككا

 مايل ارب ىلا ممم اوكا نط اعللاو معلا ن لجع هعيوشح به نتن ىلكصما

 < رس بركسلأ ىلا حامل املأ ثوح اههكب» ىثد واع ب شيريل ةيراظملالبالا
 رج نب لاق م لع كيب اتلا | ئ انعم ,ناخل ارو ئيم اكنكل ل والا عزو لع حا
 | هلم ااا دنسع ايم اقأ حط اوم نط احلا نال جس جسم اولإب هانم ضخخا نطاملإب يبشتلا
 م يواضلال وو اقلطماه اواس ايام مع لطم ينيك دقق

 لدتا ةلصلاو عج اهل دلاير كقرعما/مادبع شت ختم صعد ازهشا

 معبتونرذنملا نب يحي هم قرقتملاب لحرصملا ,ىسملارابحالل هتنذ ئيدد
 لالا ايضاحلا ربحا لسع عنب كثي دح ئ نأب ضد وغو مفلابزقملا يربطلا بهما

 ىف ارضنا نينا لاق ةليدالا«روغنملا ئ اياكم وه املبالاب نحب لمد وأخي ص
 ةالصلا تالف نيط يكتم تقلخ اكو رمتف روتسلا ةلغلان اانلت نا

 سه قلصل !زمر رش 0 ةرررعد ىرأ نع

 ٠ ٠ اضيانابح نب هجرحو هيسحل

 الا ع ايتام اهلا ثي دح ئ و اننكاما ىل علا ضب ارم اولص
 نيب داهر ع و١ عضم ضب ارم  نأف اوس اّيذاو لخ د ثيح يا هكر دا ثيح
 ةالحلا بكيالر اخ ىبراشثب دعب ره ىوسل أ يب ادا ن أك كى د نارخا كي نحو

 تاطعالب باور ىو لالا ناطخا ى .اواضد الو ةر ورصدالا هريع ى |
 ربنا اواكاد هز وع نهنه جانت يزلا لحن ا ئطعلا نال ىدلعالو ىرابمأ ا
 هباور ئداز نبط ايسكملا نب سرولخ اهناذ لاح ئمهل مخمل الريع |

 ىنعدرف ممج نعب ار ع املا لاق ايس أب د نيك ترغد اذااينا ىرنالا

 | دارشلا ةرثسلبالا ناقرائداو اكرابملا ناطعالا و مذا يواموعد وإ
 إ



 هل ل م ل خس سطس يس سس تست يي سس ل #

 .5 ةلجلا حطَستو زهتلت نان بغت! نأ اصلا يدلنا و اقشلإ) عيب عطب

 هاما اتقي عل كاكاو عونا نم منستام هبل ند نت و !
 اري سا عجب هجن 10 ازكي للعمل! رفيظيشاوأأ
 ْ بع توي توج ود هوس

 ١ بوكرملا ع5 لدحلا ىلذج بلدلإ رك خت ىلا خللا نائما نس لع تئبطامع
 بلبع هنغتلا ثيذاخالاب ده ئ ىقلا ا م كومه دخاو ريح ىلا:ةنأ اهتم

 م6 ناجم ويد ديدن 4 ىيح يح لطسحاأ نو ةكضنل هرم روب
 م ةلتملإبسالاو لاع مْيطعلاو ة ليخلا ه ىنح عد الو ربح | بنع م درك و

 ٠ ململاناول.الاةانباهوقمل ام دركذ اياو ب وجولل ال محابس كل نس اسال
 ا كمبادح يأاطلغم لاى منع ىاقن ملا نهر ئغخم نب هينا نع رع ة مسالا
 | ب هه : . ٠. مموهمل فئصكار اًطد ال نيو ليصتم

 ١ ضتشال نان انابلا ب برس نم انت املا نب اوُبِصْؤَم الو عفدلا ضيارم ئاولض

 ظ ١ «امخ اذ انهن فر تحن علان بلا نم اوصْرِنو لنالا نط امن ىف اولصتن الووضولا
 | نم يوؤيلا يعفاشملا نب هر اتنحاو قيحا ىاهأ ذيمو اننبحل لك اكوضولل ةنمتما:
 | مهرتخ لوتنلا نكل فاشن ب اوج انج سيل نويبع كود نحل لاق لبلبل ! ثيح
 تاب بدلاك عورما نم بلطي دوط هيفا ينك نع اوب اجاد ضخشلا مدع

 أؤمي ارم نال منعداةلاوبا خس انين هلو ىف دائما لع. هع كن دصلاوخأل

 ا اب ام ليسن برش زل اخذ قيسااللاو لا

 ا | نع ته كيداسا نا وح نبا ير هد بنت ليضألا متم ب امداو لصالا
 قارعلا نيزلاظ احلا داق مدا بجريرزن اوم ةرئاونم بالا ن اطعائ ةالمعلا
 | ةزوملا فم نيسا نع ةبفط من انتبنالاو ةرييعشلا نيل وصالازث ا وااو
 | بيقاثلاوذ ناد ارييككأ تيتنل لاك نيسالا يملا هنو راهملا عمب رثعحنبا
 .-جاجلا بلا شاملا لاي دتن اتاك سيل ممل نا قسرر نامل نو
 ن0 نتكلم

 | دا صلو نجرل نم هكرب ايا ف ارطخل اور هدائر ميلا .جارم ارم اولص

 ا | نب قتلنم انءاديقك يورو ادي بازيلا | ييبشما ىلإ نا يحم نعي اهماعر
 ا ءبهييب ميتلأ نب لام نحل داود نم اهياذ اهل مناع ان اكل احالصا ايش ١
 | نظام ممع ىذد ام نعد !ناكحوا ئدنكن اه ثيح ةءلمضلا هتبنسب نا لبق امو

 ا هم هانا عال ]نإ ير الن م_ اشعل ىدفُؤ أ !نفح نياوأه كو ماما و هرّبْملا و

 | اسر ةرب وح ىلا نطعتين >ؤب دنيا طله يموزو بالملل (5 ىح نسنرثعت
 2520- الاوهراقزكرواطتومؤل كرر قتلا: ع

 ا | انجل كين هر اجي ليفدأ نائ مين ١ ناكل اهذ و اًنادص

 ماو ابن ىلع نأ به ةنس ايو ةالصلا لا هلسولب ”ةلباثح يجاوز
 1 ام ةشرملا قرط ئ انت ثوشيراؤب اه هو و يلع هال يع ىبلا.نالالوأ
 0 هذال ككذو اعد ىفن واسمي ال م“ دان دوملاباونيحالو اشاد قاضي غبإ
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 ١ ىاجرلجتناناقو كلمت جلخ ا ةداقؤلا مزب مالبشاو ة كضلا بلغ ىو لح
 هيِمِرَف مياصاب ىد اولا" كرب لابي ىكلو ككل دل اههملزع اهرطتعر م اذ كنج
 يلع مهجن غخ دنع نأ سو يلعسد لم نيط عن ربحا اننس له اوقخااف

 هج وعجل تنضم ابكر ىبموا نب دا دش نح باح اجه لصالاا ناك نآلذ همراع

 ماجا مصعب نَف مَ نائما ى لإِق داش نب ىلاعي مينعث نلظاكوتسلو

 كاقروىّينا قرصلا ملخم .ويمكس جيش كب وانه امزجاىلااول ضوه هزربشع
 ٠ ةبصمات ةعا ..«اجج الوالي رعد ملم مل ىلعي ناطتملا نبا
 عسا ىزرجاند اركان وكرم علم "مص ابلة حرث لك ياض اوج !وتلص

 م.م نعل رههزوركم اينكك عم اثلاو' مُمِسِيَح نا ىيرغ ١ د نب وص مْيَلْح ِلْضلا ناذ

 ةئانملا ةالصاب وجو اولص و تابجاولإ كعب للك دقو هلم دزنإب همام ١

 انؤعف)و رولاجو نامالا نع هجرثعال هر ع نائرجاف ورب ملسم تيم لك ل
 قاساو ول ل داع يهجم ال داع ماو مابل للعب ياداج اذمازم لل ل تيك اح ظ
 ةرسإئردب اًمعو ملطاب. بهاذس ارو عاجباوةنئالصا يلعاناده ١

 م نم نكمل ريط» و او: يلع فهل ١ بتركشو اللعن هيد لصيخ ةرن ره ف! نع نه | 0

 زم نمزج و عاطتنا: هيفي نييلاق. يعل لام دكت ةكاسملو للفلا
 هبددإ ْبْنعت عد نط نم اهعصلاىف ن اح ساطع يح و طبل ىنلات هعاطتناب |

 بتكك زغح هند) دبع: منك ل اذه ىبأ ىه ماكيعك نعي ورع اب يح نب دع نبا
 بم اذهل ىينل تسعد لات آيح: حو انك ق ىط نم هزيخو ئلطفرارلا ةافرو

 اذهرمكاحلاو ضَعِْعْلا ّنِ هاتي رعضم اين قدس ار وتشيد ايمانا |
 ::.: + أه. لكترع كل ىجح
 تع والرب يخل اواي اخجو سماتي وسب! ذي نعل يمي اول

 ئتر وك ني |نيتر وسل انوع مخئ انما رشي ارشولات لضف نلن ايبانهو
 .هجلم اب مرمو معلنا, ئغرر باقي ننصح. نغرطا اب سيلا وصخ و
 00 0 سي مسرب كاتابسمدا و 0 داع

 ادد "6 ىيعتص رهو

 كن ل موج بدي مام بحع وت !هيلسمتمل طوخ. وه + بارغملا خ.للاضراولمخ
 دمام بح انتو تيلي طانللهدوهظ ا يل واط اا
 ةينتباو: يقيملا لان بحور ىلإ "نع كبر نع ينتج ف١ نب سرب نبدحا
 : ه موصل فصئازبز ى اكءئرسن تو. ىكينا تاس ملاخر

 وبل ارشاد ايدمو رك لاق اؤاص قف فئنعكرر“ برخل أليم اولبح| ٍ

 درج لا عئصتم مالا نأك د عادا لاق هاو: سانلأ او لكي ل :هاركاشنملا

 | .س ىلع لظسلا ليع نان مه اني ةيئسإ و عيزمالاىلعو نللداريج ب ريلاه دارس تاكو |

 اهناحارسؤا ابنا لس قلثكن نق و اك انك ةراركتب:هالا ذك ا نقاو امين هه اظ |

 يال كوتمكر بخ وركس هيمو قا ةنسل نب نات مهل ورك يتردلا

 ْ 5 كولاوع تت اهرلأ نب اهدو رمال اك باوصلازونمي ١ هلاولع ناتي اهو
 يسد همسي. - ل

 اههلكسو
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 ئع د مح ةماقاو ناذاواة لص اذ الم نيب رخل (كعلأ لبق نانعكر اهملكمو
 نب ىىصلادح !ئاجرذع مججويرال دا هرهداظ منع لان هسا د كزملا سنا ع
 ماصتهالا هجرتحو لضم نب ىع ةالصنأ ى يراذعلا هجّرح شم لومد ٌدوهو

 تببلهن ننام ئدتكر ولو ميم اولص تاعكرل !ئم اعبر ولو لببحلا نت اولض
 صهاظلا كال اوموق تيبلالهااي دائم مه ادانالا ل يللا نم 5 لص ميل ئرغس
 (ليالو ن اتمكر لمان او سممل | نكات نادل قوسم ١ نهو مكي لكأ نم يداثكا نا
 كو عضو يلع سال ض جياكلا ب انطع ا رد وهل انعامس كدب ىدانكأ ادد نب

 2 ١ ب 'للسرس نسا نع بشد نفد نبإ هب
 ةعاجا اكو ىنالاو ركرلا ىلع عّمب بصل اوقدو قفط ميج كانط | ىلعاولص
 قرمالو ةرحالا و ماحلاصم مكنون نومي اس منيان يآ عطِرْم أنن مناف

 ملا لائطامللا بخ اض او اهد» دعدو ا هي وا ةايحؤئ هتوم ني, ىعملا انه
 كثيدىح نم كتوم الا هلَوَم ئ كاي ا انكو نيلسما كامط ١ ئ ملفنا ناناعا
 كرتدلاو ىبح ىلا لآت مش هدا صد رب ىلا نع هيبإئع سيبعاس يريم ١
 . عل ون قربك نزلا رموتلوكتم تاره وكام رلا كاتو لومزج هينا ويقل
 مند هد انا تق قو لات ثيعص هر دي ارهلا كْرَْح ى كاتو فيحنم ود

 سابعنب نعام نيمجرحا ميداربأ هنو ىلع مسو يلع هدد لمص قطللا
 سلما ئع دوس نيو ىلعي وبا يو رولات فيحنم ه دانس او اربلا نع ريحاو
 ىلإ نعر ازبذل واعد ر ارو مص اربا هب | ىلع مص لس يلع هدا لص نإ
 ةشس اع ىعراز يسب ؟ىالاواضياارلكم ج7 فيد ئ'و هلكم
 5 : ٠ ميلع لصي مل مسو يلع هدد الص من١
 مس رانكلاأو دش اجواغسيسو امس امولؤ ديسش ريع طم تيب لك لعارلص
 ةالصلاب وجو هدجدو نم امو ربخلا نهد نم نحاو اقس أف ارباجولو مجد لك عم
 نمعبلاب لصخي مح اًضّمومد و نفرضلاوفد ام نال ةيانكلا ىلع هنلكك تيم اىلع
 قطصملان | !سمرح اماو هيلع ةلصلأ ب وجو ىف ريفكء سم لئاكنا هند
 تايه نب ملعب اجا هسئن لّمَم يدلاىلع لسصي مل مسو هيلع مسا لص

 فارظاو للا ان ةجام نب اود ظشر انئذ او ليللاب كأم لخاولق : ها ف هاضي !يهيدلا مثع هاءرو
 طسوالاو ف اربطناد ارو سمدرئد اى منع ملتن انكم و اعيرانابثلا
 عدا ثناه نب هب درتتح اجدر اريد لاو دلاو ريبككذ و روئصن ااضي ارب اج ئه
 ه٠ فهلؤب خلو هيبهولا ل امرلح لام هىد) نصر باج رع مهيفول نب نع
 سب اود آلا لفدا نم ناك ناو هنا ل وسير رهج ياءدن!ال] ل ]ال لا نب ىلع اولص
 صصخحالو لضْن مل هال ككذ و هلع حب ريمإل مل ثيح عىبلاو ريابكلاو

 ' مّعسالانب ملل او نع هلحف لشي فهر جلل هذان روميهي ]و موسم أي
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 أو لات ني ىلنخةبا در ئوار داولصو ديلمت نئعوارظُد نع يشد بيحب نأك اوس

 ' ىهر ىينب قلصدتو هع ديبرتكت مل اعدةيمو اس كولو كل 5 عم هيداالا بلاال
 فلخُكَل امانوعممر ىقُم اشيل | بقد ثحا نهد اًكس اون قلو ج ١اجأ ىلخ امنع سدا
 00 طل دبا رانا نرى ان يحس اجي ملط سبع يدا علب فْسأُم

 هيطع نب لضئملا نب دهع و هاو نجرلا دبع نب ن امنع هيله ينل ئ يهد هل
 هل در واو ةهد أو هدداال !هلاال لأ نم ىلع ةالصلاث د احا ب ديد 5 ةرو كوم

 كورد لصنلا ند ده هع لاك و :ىعكص بع ارك لاق ىةريثكاقت ط.يز وجا نبا
 عصر ي ائسدا هدد ادع نب ين هزخأ يب نط نم انحيا نخب نك ىركخ نب ناوزو

 هبذكن أثعو نع نب ىع اطعسنب .ئعرلا بع نب نافع ّىب لعنم ئطمرادلاهاورو

 دلاخو يىهذا نع ليعامسا داء معد نع وفا ء دج نب و هرعو ئغب نبا
 سي "هل كثب نجا نمد قطف رادل هر ايحتنحا و يابرمدا لاق و ىئاناكوزتم

 كفاك ص اقرلا نحرلا ببيع اب ناثع لوالا م للعلا يزاوجلاا ب انرهه نع ني لط

 ديك ئاكلا و يس ىسيل سد 7 لاقو ىلخم رادلا هكرت رد ”دذد:ن اك يك“
 كني تدخلا : ب بشد و نب بمحو تل اذدا و يك هب هتك تلاد ىسجحل نا

 سساكلا ىو يدع نب ونابح عب هلاك كل 'ن[ه شا دبع اند نائع عبارلا ئداكو

 . ' ؛عاضو يدع ئ لاو لع ايا نب ىلاح يورخمنادسملولا

 يلاهت هم اركذ ىلع لقشمم ىلع 5 كصل ا نال مكناكد ىلع مك الص اه ىلع ازدص

 هراثباو فيل ابطاتن ضعها اب لاختش. لاو 5 كلصلا ىلع هلوسر مظحخم و

 000 لما صن املا نيف نان ناههيجتت مبسط نان هلاعذللب
 هدا هصتنح | هصيصُحى يم ه ريع ىلع لاكن سدا نم ةلصرمعال و ناركلا ف

 ا يملعل لاك مالسلاو ة كصن! مهرلع يالا اس نو دايم فات

 !دظساولا ةحاضتقو ةرما اكدت اب كلامكم هبا زهت د مملع ه لصئان
 5 دل كلكم نا هل ةعافش هيلع ادتالص تسيل مالسسلا بسعنبالاثو

 قام اص ابنت فر اش ممل نسياح اذعة اناا رما ىلاخم هدا نكل. هل

 .مابخ اه درو عن اوم هيلع ةكصنا لك اتت ورم بعلاج لعن كايص كلوا
 ههطسو اواعرلا لوا هويخولا ”هباخا ىّمق دايجدي انماياه يد مض اح

 لوح د حو ديحلا تاريبكت انا ىف و توضارحا ئودكا هلوائئو هررَهاو

 مايقلأو مس ِم هدتمداوردسلا دخو ةرتنلاو ؟ اممجالا هع و قدم جدررحلاد رىبملا

 ميلتو ُثيدحلا ةارت د رةيؤمساو فزكلاو ١ ناص تلا ابا اعطت علدحلا

 مالتسا دنع ونيعض كيداحاى ضيا دوب دو تلا نايسنو ركالاو 7
 ثيدو تءاطسلاو عزنا دشع وونفولا بدع ةيبتلاو ناذالا نينطو
 اصر ورب رمد ىءا وع هرجسفنذ 4 ا

 ةءدرس نب نم هرلازمد اء قحا١الو لعل 0000 اا ويا

 فس رم اع يبا نب او جئدأوبا اضيا هجرتح او دهحا مامالا هج هدد بيدع وهو

 هر اص امي سم هذ نط د يحشد يوحي هن ففعض.ه دنسمق و ثراخلاو

 مههسيمسسسسس سوو سس



 6 9 *ء أائسح

 اه ورا ن مح ىهباع دتسا محو مالسالا مج لام مكملع هد اىلص . اولص

 يلاعت سال ضم كار رتساؤ ةرئيومميعدالا نإ مدسانس ميلع ة لصلا ملف
 تفصئاو تعّمجا اا ىهملا نان مرعوةع اهئاو ميار بكا وناكل ئامنس هشيحرو
 م طيباس ىب َنحلا صيسشلا سما نم اكن الا ام امه د وهو ناكمالإ ىف ام ىلا

 ىلإ جار هنالو يمد ىحبل ىلئسل ارهل اعل اميرتل نب ىشيوسلا تا باح ور ولا

 ىلع منهبر كت هتما ىلع همسك لي و نالو يم اكاروكت ىه ابا ى ا كاكارك ىكذ
 عهرامم ةرنرشد كيا و اميع هدا ىصر ب اطنخلا ني ىع نب نع نع رجمل برم فخاد

 هوما ٠ هانعي ا كريملاهجرحاو منع هددا
 | دلع لع ١اولوتت نإب ميهئَسل ادعي ْمَت لصرحائإب وجو ىلع اولص
 لهألا مدر ا نااولوقوةرحالاو ان دلاىريخ نم ناحام اعرلا قاَربسِج او
 ميم اربإ ىلع كر اب اكمل !واعو ريص ىلع ىر اب وهلا لع وديع ىلك ص مرللا
 دعاد ىحواابملع :باكأي صلخ لاعئال ادد اه دممح لك ١ : ارنا لاىلعو

 نبو ن ىح ادي دافرثس لاكن اوهو دجام يا بيد روع امئاو ومش امان
 هه ىمت لكلا ون اونا وىدرو ابلاو يوقملاو ءب ينو اعبطلا يه نىعس
 1 مهلك طرحا نب هدا دبع ربلا دنع نيو 5 ىلسم نب و ميد وي أ كو اصلا

 ظ ها نعد هيد ذو ريالا نب ل5 ت ىاحلا يجد زخلا يراضنالا ٌةحراخ نب بدر نع

 رم وركب ىنا ئطظطممح مالعب كتم يوملاىاعتوللادعي مكن ينل اوعد
 د لاك ى شوب نب ىسلعي هيلعُم لات اك سلو معمل ىتصئازمراهاك تام
 ليدلائ ىهزلا لات ملح نب ناًمعو لوك طم رارلا لاةملمص كن اسنلا
 20 يجرم افعضلاى لامس ني ىلا حو هذ ومع هجعم نب بسلا

 5 5 ء ايلع نصعبي

 ىدالاب عقد ميد و ردعالا ىلع صح الإ ثطع نب جل سر وسد ايش أ ىلع | لص
 لايلمتل!د روم در واو ىنثعب انكر يمدكرمب هللا نان هلو مهدملع ّن كصلاب
 هيل عحض ارعا اوي لب اهل مهد اريهدملع 5 لصلا خبعوركسم َددَكَحَو لبس 4
 رجم لمحو ممهيلع ةلصنا هما رهص اعارص وبس مشمول اكد هنادعال

 | 5 كصلاو رادلا ىركذ#ة صن اذع. مصلح او ضرالاو اهسلاانكلا بيطا
 ملذا مسو يلع هسا للص امي ىلع © الصلا ىالاك ةبجاوال هب و دس مهملع

 سبب ةمحلا نكرم ايبا ىلع ةالصدأ يهبلع بجي نال عئباسلا مالا نال تن |
 نام فاطشد اواننكلا ة كلصل الص !نه ورنا ىف لاك هي ىنالطستملا |

 اومس تبول ةيحر لانخلا هيلع اولا غنرهظلا ئ ناقرع اودو نب اصلا
 حلاو قاو١ يلع هددا لص كك مانيب مد (نسملا ١و دارا نإ ث ليو اؤيح ةصرتل |

 ىعلملا ان نع انب_بع مد تاسوسحلا ئاهصا ةكصلاوئطملاوونحلا

 كوزتال ىالطالا ىلعاعرلا نيعمر5 لصلا ن وكت للكل ند و يلع ىطعب وأ
 00 ا اح ا
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 ا ا ناو سل ألفا لكل تحال

 ممل تيلص لوّمتَم ىلعُب ظطللا ثرادح كلذ لحا نم فاطغد | قصالا ئ امال
 بسنئاال) يالا لسحر اهنا الن توما هيفا ى كرت لوا مل هام وتم ا

 71 اراوتلط | ةّملل ! ل صاواعرلاو ةالصلا نيب ام قرما مّيَّمو همدأ لع اعرلاوركسلا١
 يف طخ هاو هدد سور جه نب لام 5 ةردؤلمف ىلإ لح: تحرس )نب ييتتلا نا هب
 بيهاع ىرصبلا رجا نب ىله هرانع هافذو سند ١نع هم دوملاى ميل أ ئييسحلا ةيحزن

 هءهكر نجح فرعد الامململا

 محالدلو تنس ام اومعب قت ماخ يوتركذ ذا نيلسيرلا يل نيب ايا عرلص

 اناء ئاتملا تين رههتد هريجملاب !نعو كوكشلا كارل زي للا نط اوب كمل
 7 لروح اان اءيرسولا ف عم ااونتي لح باعت لها عم تداوي نلناوبلا

 هذ هد كيالما مم تحل اوال الانس ) مالسما او ةالصلا ىهيلع ايد الا لع ال حا

 امهادع هذا ئمر سابع نب نع هيث ىق درج نب لاق ةصعلا ئ ىمجل ريهتكر السم

 100 ا مول هوايا وع هدو

 هللا [مصييبلا ىلع الا مالس وة الصد ا رمهيلع [ببالا نم محا ىلع خمتِبن ةالصلا
 ثح وكلام نع ون لكنا ىتحو يمص بيس اذه ورحم نب ئعا لاى مبسو مبلع

 سك يلع سدا نجلا ىلعال) ىلصي ناز وجالث( ام به ذر وبكم ضمن طع

 لاتنال الهتس ١ امم ىلا ىلع ة الصنا اما كلام م >الاينينع ف ورع رع نسدو

 فالح ىو ؤمل١ اكو يعاوليلز ين رمال ":فداط تلات ون وك..الجمداط

 ميل انولسيو ةلممل امهدر جم نب لباو نعد ات ئننكانسع< سو ساكلا

 بن هاورو ماهي امن مننا ىر ليل ج قاض ين ضخلا ق ىرسم نب دمست نيا

 قو مم كشاكلاى لات ياقرلا كلما دبع هله يماَحلا يع امس اضيا

 ئع قاربطنأ هاورو لصخك تناث نب دهعو هرمعتم ديبك نب ىس وو ىطسشي
 رههشمب دان اذ هسا ايبنأ ىلع اواصخ يلح خيلص 5 ظن معشر ىب ابعان
 * فدعُنص ه نّسس ورجع نببلاق ىتسب اك

 طنب كيبل كوحد كدر نااحلاوسبكي ل اف و ةشياعابو سككاب ىلص

 ةدرم تس | كيوت نك د ثيبل نم :ىلطتره ان ةبسكايا هديب

 لود هل سسمتد ردد نمو همنا ةلمذ كيبل انس هوه رئحاذ ةبعكل || شب ئيح
 ا ونوس اللول نونلرلا زيي ادن نصعوإ جنا هتان نم ا اع ل ا عييلد تيدا
 تام عع اها عضد هبي رك تنئاك ويف نونكرلانم لك نيد وصخ راج

 كجم هكذا هع ملدا يمي كايساك شنق دنا يور د ءاعمسا

 هم السو هسا تاولص ميتح ارب ماقمو دوس لارججلا بام مطحلا؛ نارديشالا

 ا يهر هم اع نع كد ىح امير و ةسككأ دعي رتملاب لج لضم اومدو ىلع

 هتنارإاص هددا لوس نلح ان ميد ىلص اذ تييبلا لهدا انا بح ١ تئكت إي ايذع هدأ

 همر اوس مم راع ما يععأع

 6 ه ريحت فنصملا زبر عم
 دما

 " - مسجل ومس مص مع
 2 2 تص 3



 كحل لق ا د عيل اياه ماس: 7

 ا لطخأ: 35 201 هب يلي هنالككذ و 0

 ١ | داش امم اهلا هب جلا سومو لاس غيون ةومم روزا

 بتاورلا يان ترامب هب هتعمل

 6. 9 0006 م يدا موصل كار 0 سس

 ٠ْ تطو زك 0 ملا لاما
 | طرالا بكتب تاج اواو نمهنلا كرهت تيائ نأ تلقاد تلمع اكن ىءا
 تبا قيسا مهو يل ذالا نالَموارهرلا غايص ةهاركذيك تاجا يابا يح
 . + هيرطتشا مي ىوسنا عاتتسال ميلا دارو نا مسا مالطا ثاد كوب ايض |
 ٍ لو هلو نم كيذ ىلع هه وادا بانيساو هيل ياض لا يطل م

 ١ هبلاج ازهزلا حيض سمعا انناع زل سل اعالا نيمضد هيرو نسييحو اعنا ا

 هم و نى ملاب تلا ادام ثيىحلا !نمحّى دوأ د ىلا حسم نمانتباو ى عمود و |

 اهطفايحام ارالا ىطئمقاو مايضلا هل تّتب امنال ئداحرابتغاب ئنصولا ا
 !ِ 1 أ نمرة وسمو لجل مام أ نعل هنا هرب رهح» ىفأ نعي درامز كيا ضو

 3 !. سه اناحاركيشلا نسمايادعن ن لث تمص ا كاتخ اذ ئدل ليتف لغاناهريش مياص

 اهنرحا ئئئصوولا هل تشاو ىلاغم هدا بأ ع بس ْ
 يطا ةماعلا نع بئثدرطنلا ةوكسابمر ابتعاد هالاورجالار اتعل أ 1
 نح سو يلع هندا ىلض ءردا وسر ليشتو | تناسلاك نيامنيا ولعت لاتناو |

 فاس نم دفحإ هئرتخ لا ذب )و زمتو زفخاظ رخل وس هك دمزهانللا مايل |
 ظئالادي املا اوىُدَمْنَمل اودوا دون ١هازور نيد باح ىسل دباو مح ل دخن امل الا ا

 ملف بيوع كس ل 5 ف ر وكانملا عسس كمي تخ نس موصلا ئ مهلك وبما.
 ٠ : ه دوادوبا ممسصت ا

 جيشا لعب لياك لع بانيو عين قطا ىع توكتس كارم الا تمم ظ

 نس هلو هريطم دنع نا ب ا تست هدف اعد وانيلعر وجام6 دايع ةيربو ْ
 ىلا نين ريرطملا نم لمنال ذباب لكس ن وكي يا نخاضياهيريك وةك دصو | 1

 مو, ترص دل ةرركب هيدشلا لوو ىلع دز ونش مر اصلذل تملا ةبعور كسم ىلع ليل د |

 هرمدراصلا لاما نأ إو يام كم نحا كارم نب ظفاحلا هعزانو ىينا لكلا ىلا | ا
 هدول لاو وتلا ددلعاال كي رحان توام يت اع وعلاب اال هرومح انيلك ا

 يف لبانعركسئ هل لصا الو ناضمر ئ ملكلا كرتي سانا ن داع ةنرج ف ايوركل | ظ
 ْ امنع هدا ئعر باطلا نب سمع ني نعرنم ميلان ان ة اصب بكر وباانلبف نم عوشم

 |[ اوءرحاب سانا يلارطضاار ردا وادري م احوبإ كاف ش نبا نأسيثس مينا ه

 | هدانسا# انى نب لاقو ةكدزتد ى ربع و ئطاف رادلا لو: يبد ولأ لاكر دب نبا
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 ضم تتقي م ربا هجوما سس لانج

 1 6- 0 ه طم اس وههو رايب نب عيبرلا 1

 فاو تع ورمل لضْمن ملكع وش اولد ةرحالاو فقرسملا لمد! [شدلاع أ فورسملال هن اوتءادجولاو نبلغ و تى انالاو سلا عياصم قن ىورميا مشاتمص |[
 | بياومل نطذولو الوع كثوأ5 تلاز عكتىلع لومحو اعس تبّتع أذ |( | تن افهتزر دتم ىناو نب مك يله ةردتلابْنَمْث هليمعإلو هناكما م انك دأ| ضد نب ها ودعي و هن مفيح هب ءايبو نوم نم ار نه لم نا ورمل مادا للعر دي للى يدرو انا لاق زماكدادوح ت اعض ار كاشما 1 بع هدي دقهرمكن يزعل ف درعلا ىف ى دعي يال مميجو هس) مرك حداق ٠

 كاترين 2 ايبود نم مقنع نكيلذ اهتنو نع هجؤلاجاض ان ليقع ةرونجي ب اذن و ًةر وح نب دج و عه تن اهل ه لكم بذاوع نم طْمك و هره د
 اههضرنمل نيبررضبلا نم هب او ريع هافعصلا نعالا بتكأ مل ثي دخلا ندد ك ا

 اًدهلو شل |لاقو ين ارب اج ئنح هيباارعر ركنملا نعي در كبي دح ارح او مر
 زسلاٌم فا فض هياور ئوابضاح ف دصلاووسلا عراصم قت فورعلا عبانص [' ١ كج ءدايل ل ان ىهسلا فئيصلاا نهد ةئئر تطخ ١هوكعو |(

 هرارسا١نال كلذو ىلاغت يحل الا لع ول طي ريلامرسل او برلا بضع ويحم '
 مديحر ناّملا ىو ناسحالا ةجر د ىو برز من ند اشيك صالحا ىلع ليل د ظ

 بضل ووانط | ناسحال | ةيحرو صالخالا نوميه نيسمجلأ نم هبي لشد هلا
 - 6. ةرهلاو ة داب ن كلل ة وعم ةاساوملاوةاحارملا و ريوقملاب ىحرلا اص
 فورملاا مهنا اينرل اى ىفتةزملالج اواند ريض ممصوارييكع م متظفته ى ورعد
 تدور املا لان لكد ا مم اوجرزس !نددول 2. ورملالهاةساتل ارموب انننجلا لجرت نب لو او ةرئحالا "قف ركن الدفا زيه: ام ثلا ركمملا لهاو ةرنحالاو
 :طصا| داو هّرس امل ى ورصلا تمرطص ١ اذا املا نمد لام ّمعاشا نع ةرانخأو ممحاذا نعد اديس اييمسالا لم كبالو ايإلا ميرال ط ورشس ىف ورسلا و
 م كا نالاع او يح ! ابر ايظ نم سوئنما ميلعب تليحام هرشش أ نيا

 -سابعلا_-لاقائ ارش !اليطنسمواارطم ال نم ريصي اليل اكس ْ ه6 دنع نوكت نا نع ,ليلتت دامك سس هازن ناك هريمصت ,طوركس نمو ||

 ةيناجي ايممو هزكسو هروُمصنو ليم لاصح نت لكيالاى ورمدلا ميال
 رجالا طابح او ىكّشملا طانتس ١نم امهي امل ملممب باجغالا كرت ون امالا
 - تحجي يمس م. ايسسا 0: .تنناو ار وملمم ىيككلا ناك اذار ند البلت ناك ناو ابشن كسر ئتكال انس و

 1 ء ه ع ىمعح

 أ 6 1 . 5 .٠

 ممالاو ذه نن جان نب ياو ز ظئيد و نباجالا مسا ثم !نم ناعوت يا نأعست |
 مزيملاب محرك ماو لساك ظح ع١ بينهم مالسالا ىف تيبصن امل سيل ٍْ
 "منيل هل لعمال فاو ب ه ضيال سعدان إب نولياتلا ةبرلا مهو ودب وأ

 دويل ندركتما بر ىّملاو داجب اداوجل ىف ءئض انها نلبي با لمست مفاضا و |

 نواياتلا



 2 صج و و صصص 2 ررج +  وع ماوصل 2 حص دحو مسوس عسل

 اودو وأ خزعل رق ولخت كابل اكان نإن كد دل
 ا كيذحلا تع ىئسلا نيرلا5 ىلاعن سا ةوىت

 مبجرللا كيم ئشسؤ وبلا لاو هقدر بكسل اتلطب!مهجزملاو متينملا كلطبا !

 طرزتمالا ىلا يضل انكر ابسكفا لوك رن وايل اتعب اىلم ادب درحررب مينال تحرم ||

 ةرفهإو ناعن فرج ان ىلع مننيرشلاجلكو طسرغتلا ل هي ددتلا تيه ذ ام 1
 دعي افك م ملعنم تل انه ديعلك ن - يعزل لان هر نتد انوهو اويشاا 1

 ١ كم ينحل ذم كس اينو احلا سإ نب متي بكد د اود بصدق ْ

 ْ ثيل وللا اوهءالا لم ريزكت مرعب باوصد اودات نيبو مد ارنكت نس ةوثكو
ممس ملول بن نير مكلا ارايتلخا او دصتعب رمل من ال

 أ قبب لف تمل ب :اهأ ب ج

 | دو اييجي سد

 بسب ةماللاهلعا جت يلع ينل نيد طش ١ ربيت جاك متيلم ةومع ناب ريع مهل ||
 مهينصن لقو مدظح دوس نايب ئ ؟اسينت الاوعربع رتل هبيصنال هلق ير ا

 | تن قب ةأتا نب قع ليع وا يبصن ملام نم: ءل ىتييل نطل كلكوّمكم السالا نم |
 نس ةيْم روان بينكت' بأ: مسصتملابب تنعم أذ هزدد ر دمنا عطقني اهنايبلا

 يعير زن اهب تي حخ نموه هيبه ثلا لاق هبب رعب نمرتلا لاق امؤع سد ا نمر

 ا ١

 كاحانمح هس أرب هيخخ أذ لكنك ى بينلو ىلح تكس و هج رح بطنفل نا |
 ىها و فيملم يبشر زنا نخ هين هريراناو ومطر اها دبح هجولا] نمد نم كتم
 , يياسالا يبذر ب ميشيعلا ا ميم هريزخ لاكر بمالك تفسد ملا ىف أبعب نع كيدجلا

 كلل وجار كتم نأبح نب اوغو كيب ىحلا لك در رعب ئطّم رادلا نع دءامسللا لات
 هبةةفيبيمللاب نع كن دج ميعب وبا لاك و هل لصا#لاو كام نع يوري يح ظ
 عايل عرب لاهو يدمر منيينم ياه نملوو يك لملإ اخ قد هج ١تاعوضرماب ! أ

 بنا يل اما عامل مل ادي نقد مناور ْى وال ىمأ هاتر ٍ
 بلشلا ساق ظيلغ فاجىا م ئاع معرلل لظداربكسك يا مولظ ناطلس

 «مبافرئ يارمطلا هجر دار مئم فراس نيدلا كاتيغ كو ة د طرو شطم؛ د 1

 ىلفداو لظلان ا هيسعولا ندد نم يبه دلا ننح او موس !ربت و مييلع ىنهش

 ف املظنإه امر ميلا لامك ةربب رغد: ىب!ن ع بظ انيس اه نصنم ني ابمكلا نم
 ناَمثربللا لاجحز يرو ينشا كاثو فانت _زيبككأ اجر طسوالاو ربكا ١

 3 . راسي نيل شحن بابل إل قاضيا ساررلا مَع هاون و

 ممودوزيهلاب هدحرللا ةنانتلا موي تع انكسر محل انتا ما نم نافشمع

 ال نا يس حا تاوهن وأخر الآ نم :فيلتإل نو زكسحأا ف ضن ارججلإن نولي املا

 لوو ناهالان ولومي نيديلاوم لسبتفو هورّسعي و ىلاعت هسارما ١ اورحا,

 ] نس اينعثئن نعي هين :ع هان تك انرمك نم هل اخ نم ىزمكك ىلع دا نم وصنلا

 | هما عي دب ار لريجسا ىلإ يي :
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 يس ل ميسمسس مس سل ل اا مسوس و هس يس ييساما# رييصباس وسم لص سس موس ع

 001 ب وب ايكوم راما اي ْ

 ب دعب و ا وم ول اى راجل ل مئفاض اهتنعد ا يف'قمشتا | ْ

 نال يجرم تيد واناوإ سع واهم نسل ارش انهاوتحلا هيد علا | :
 بهدزن ارك طارش الاىلا كلا. نأ. ن ويمد>نز مدوري ابكلا ن وبككري و لاكن هسارم ِ َءور

 بر دلو كا اذهل م ناقد يرحب افظيلع اود هلكو طبرتصاا ىلإ د نروكلا |
 مياورئ فاق وحلا دال ارو ردتغنإ» لولا نعاني يركع نب نال ميلا ومش |

 ثولوتي ناييالا عاوليمس اد ١ن ايزل ارحاز .ثونوكت مولا هيحرتلا نم لَ ١
 تاَرلأ مهد هبر تدانا تومعرب ل الضد االوه و يلغت هددا شين كوسوم نع |
 نولئات ننحرم ايّمداّيِد لَك م !نهي تبن ثلنرول انا ءب انوصلاو نا نملا نوتبس |

 دوب هانئقلح ىثب لك اناا هلؤمكي ب عب ضوسمتب نم ه آن نيج كبه نعد ريكا وع يب |

 ٍنصحي نب هبثم د يئيمل !لا5 عيجس الا نب 'نلذأ نع نطاقات نما نع لح |
 كةزةبوهمو انس يككنب مي هيدو يملا لا ها بمخ نرداج نع ودكم

 5 ٠ تاه وص وملاو كورملا محل كلور

 ةراهطل يرصعؤ اديحوي مل يأ ايار مهجر تعلو انلا لانس نابلس 1

 ٌ ايما موتر صدا لك دمب اك دح ياطلالخانبلا »رعب اكد دج ليرصمتا كت د

 ١ ظ دابدؤو ىهسرشبلا بائاداك طوس عمج طابس مامي هنأ يأيتحعم مز امين يحا |

 ا

 ْ حب امصال اك اييضرح ةدرو سمسم أذ لع ةدلج و ةعرتس مج عراشلاببرتتلا |

 | ئصلييو ىرس ا« هرابحا يرصيلا ”مكأوسسل ولك, هيأ يع. اثلا ايم ثرزف رصين

 ١ 9 ايامنا نسينا هاج نايم هو كا ام ويس فنيسعلا تين ن !كذ

 1 | يدوس ا دولا انوجال يلا ذع ايسلا نور كب.موق ل دالا | ْ

 سلا ةمسسلااو بعت ب صلاباورم ال515 نيمالخلاب نومرمل ! ةظلسلا يلاو ناوع اوهو |

 بورما اكالصاولا ظنا ن ليبيا ىابحادا) ريب محل طمد هام «ىئصلا ى |

 اًقرالان أك ئامس ساننا ني ةغاجملاولا ناوعا اهءاص خو هبادع ملف وا

 تدي ادو ىطرت هرتعلا لاق ماعدا يلا بسنندي نب ضخب ان ضخ لة ل مش ايدو

 ا اراب عمو هيدا بحاع 3-0 |

 ةيدرطي عيا ارامي ,لظنابب اوبارلح نوم اولد اربالا مع دارا ليقو |
 ىئعملاو ثداب ناعمفيقحل اكد ا بس اك انب اهيئناك يلانشإو سانا |

 00 وا توج ناصع بما يسب ظافر راش ئسبلي ننال |
 م افي ركش نب حإ ابراع هددا و نب تاأيس اكوا ىوؤلا ىب ابل نم تآبراخأ

 ند ب ىممب ثزتيسوا تارخلا لحف نم تابراع ب (كىلا نه ت ايس اكوا

 كشيارلّيلا 5 دارا  يطرتملا لام اكدسب الو كاجلل.أر : اييلف ا منحمب نئْسكي و

 ت اهدار ار ىالييحلا نم ييملأب تنال ان مفاضالا لانك دحام او فرع امسك وا امّمس

 | ةينلرطع ه اظنح تابصتتشم ةكلكم تالي امدب هيا درلا معضعب كل دو «عاطلا نع

 |ثالي اوان سيلامم لكم ئ لوحرل ا نه وع نمهاعي تالي ميحد نبات يطرق

ْ 

 تاب



 . مهتس يم تام -

 اشم وطشطيمم 2 نلف اننا تالي ع ارو نأ كيبسأ

 هيتس لاقل 00 بلعب مجدا
 لاق السم مرعتت نن نييك امو نسّتسين نن ني سببا ل نمت ىلا 4|

 نموسفن !ئ نهولمم ن الم َدَمَسِب ب انا الباك قعر :بادرلا تاجاوك يطا |
 ' ايريشوتت :منليال ةعشمجم ١ ت تانصنا نال كاك عمو ئبجحل انا ىلع هوجولا!:م ندم ا

 كلبا كلؤعلا ةنؤ س14 نمش هكيرسالام عد اج نفدو واولاد فطقت ا يدّمالا' ْ

 ةنعسل يسيل اح نتي ور لاح هنأت يل ماا اورحلاب نهنس ور نيفشت 4 يا

 تبين رم ايزو كلذ لشن !(ًملطم ئيعِب ايلا نب لقا حم نجلا ندخزيباللبالا | ظ

 :نسّس ام امش امر املع اتنثي ىاجس نود ناك نقم: ميل معها نص لن اردعم

 جلال و ةروضاورظ اس ع ايزل لل ندري مل!
 ام كوازُ نه ور اسيب اليل اهلمد امنت نوزيذ دليلا (بنب نميي يساث نك ذ ١

 نعي امل انكو | نك فس نيدج ويل اهعر ناوكتسجلا ةااهعز ادعو ||

 ةراوظإو أ نع .هديحلا عض رم مح يزحا ةياهدؤ اريسعم اجاك:ماعبي ايسنج | ا
 4 دل ٠ ير انعلا هجرت ملو تع مدب نصر :

 ييجرلا | ونروشكلا للا نال م كيذا شرح !رقاو-هناوزجل ودل ابوس اهيل |
 يجيملا اق مدع هلدأ نصر شاع نيل ملت نش اهيزملن دات“ جياعست |

 4 9 عل ينزيريع عيصملا لاخر هلاجرا |

 .اقاتمه ١ نماسل ا فشخ قسم اءشنم !ذاو:ساينلا لص وليف. نسانلا ش ةافتصأ
 كرتئنن اندر انما دانسف اهدا س اننا ع لفاممج كضيف! رمالاو

 ىلع نناثنلا ليك ىبالاَوزبشنف وظن نا ورا ربحا نان او هلاعما بن ساتلا |

 سابع نم نم نيلي دلا ١ ككو_اح مند ام نكي الورش دش واممي عاصي اي
 يا لس ل حد باد ١

 0 7” 6-5 تا لل ظ
 سن ى كان لكن ىص نب ضصنغ او هن امس مل ند هد عرش اك اعش زل 7 ٌْ
 مع سدا ىلص ملا ىابب نيب مح شيجلا نأك اذا ىطوب١ن اكس و درفلا |
 انولا يجرد يعج و ءادضلا كسننل شن وتب تت انك ثنو اس |

 «تيلالس راع ب توما نع هينيمس ىهذ ! عييس.نب هاو

 .اهدريغو عينم نب داضبا
 | الزام كما نايل هنداوي دس[ اي طيكولااو 1( كامو
 ظ سنال/ تس ئم ناو 7 مهم ينبح نما دا دوب ديم
 ظ تي ةريره ىنا نع ةيظعلا باتكو نابيحتب عشت اونا عنالاة دنع
 ْش ٠ مدربا اضيااييع هاورو ارح مهاىصر ئ كس انه جهشتشلاقأ
 يرمز لا <مالاومي: يم رزعير امزس ةرثحالاو اير دلاؤت ثانؤملم تاتتومصإ]

 اصصسبل يمسي ل ع
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 أد رايباييى ثري ند امينمزها الانتداب ف ارم رم جم (كيئااجت يلم 5
 ٌ هنأ انطنأ يوك ع كمل الدن ميه لب لاقف مي نب 4 ىطوتعد | سكأه وايش ١ امسك!( الاد ك اوحالا م نوحي عيا نهج يع محاب ا نعتتي ب اطعملا موهتم | يريد ال ا ةليبصم راع مجينم يا هر وف عارشملا نبيع الك يلع
 ْ ١ نع هرئاتماو (ابضلاوهددمس ىف ر ازا 'ةبيصدلإب يرزق ليل دب تايسلارهي هماوقدو ملمع | كيس هد ارمد اظلا يار هسيبشت ى حزب مل ثاذ ميا ورث بت ىحاسن نا سوهو || نيعم نيتب :نيقم هله نا لجانب ملكر بر دتتسلا انه لوفاو يانا دو اد روما أ نمر ايزي .يت امد هلزومل اابزم يمس ابشنالا ةيوص نست وهب امزملا |

 + هيدوعي _

 نسئتنل هن الكل ن وكت و هع ف نقي نا ىكبلا ناب نم ايع لاس اني ىلع | باينحا مولا مرج ىلارحما لات هيب اريسك وكيت هت كدا لعد عضاشنا

 أم جافتدإب ,لسدو يرقملاب هن دب ظمحن هلع هتناثن اع درلا كساين | ةةت اوكومالو مك وكرن لزترض أنا ليل )تم '
 ١ مامطلانم اذ موصد ىو موصلاوعيز مثلا دوسو لطافأر ور ىمطوحو
 | منع مارق الاءانخو جرتدا ةوميكس طنش او.ناسنالا لاحاه ئارخت او
 زي لص حمل هكمبن ( فوكو داو لعن دنا ىلا هجوملاو يدل! لاغتتش |
 نس ابعث ب نع بجر لياضم ف كالاذحل رعب ٠ بلتلا نم يكحل ءىهسي
 | ببجرو موص تبعي مل هريعو علبصلا نب كاكا دج ىيعنم ثميىح
 | موس و يلعس ا لص بلا نك ست مص وصخ بجر موصلصلم اى عب | ريش بجر نبك اق و هريخ و بحر اك بو دسم موصنأ لصاو ثيدحالو
 | بهذلاو قد ارح هموص ى ده وأ لكس او فسملا لاك مباعص !ىخالو

 أير نيو وسل تل دأب ظني هه“ ٠ بحر ماوصل, صف ممجلا
 ْ اطقاورمر نل أ وص: تاضمر ىلا ناصع رو رش لك نم مايا: اللد موص
 | ةيمداركم ريف كا3 نب هب لست و هنميج و ارك ناطئا وهم وص هاري نأ
 ٠ (ثذاف ىساح لك واعبر) لك و هيلي نم و ناضمر م ضع هلك رهدرلا مص

 درل | مانعام ةيرشظنلا ماياوؤي ىيملاوطخا نم هلم مره دلأ تمع دق |
 | عرضملا مرحامالا اهلك مايالا موص ة رحاو قيل نان اخ كلذ نإاندر وأ

 لهن ا راع .:.. ءييراولا جرح مو ةدانق ىأ نع موصلاى م مجأ
 | تارطشملا نع اكسال | عر جصلا نم ميم اح ناطبروهد ربصلاردزش موص
 ( 9 نتحوامكع اكرجب ز دصل ارجو ثاد ددب_زيوش لك نم ماي! هن نثوأ
 بطعنتل !نكاوا ةوادعل اواهأوسو ميد سرال تبع هفانن وةولطظنعواإ

/ 

/ 

 هيمن ود

 قتكيسسش مش صصسسس سس يم سس سس 7 -



 -بابسالاهطتو ىبؤفنلا تاو توازتك مولا عرش ناو |ميلخمن داتا
 يختم تسال ميدم غ | ىلع اوماوادوب مهدام ايش كل دييتتلاوتاقرتسالا | أ

 ثرون و هرعت تسلا ل افونا وصئاو هسا ع يرتمطقوايكسالا | |

 .نلاتالو ايدل كابس نإ رقم ارملا نال تاييجتشلل قرلا نم نرحل
 يعداوال وصمم لاعاتل ا بصو ءريكعلا تناك َنْممُف :مككح 15 اي هلككلن ى ههد “٠ مملح منا

 | ب ذوبان هليوببل او ئيمل امنا ىلح ماض عهد ايلا مسي !هس ارع ا لخسا١

 | جرس طوتت نا جسكزرو اذ زو وعل اتاي اح رام مؤوصلاو

 نم ىف مدت ننطاببك هاوي اهني اطير دق هيجل الموس انتييتي وتو

 | ودجتستهو لاسملا جزر نم بياعا مباضكا| نول ناو ميم نيززت مسجلا ناو
 نينموه غنا لخ#ءنمس ق داربلا هاديه خا هلوذشج د وطني حمل يلد

 اؤيوغم ااممعو اعت معداىحر ناازتمدا ن اجرت سابك نب نكو مهيحواسام

 ظ ايف كسر دحدل يارعص تسلا دحوم "ةانكم تل ول نبرملا نع يدوراشاو

 أ ماوصل | ىلع وبشنارعاشملا بازن بز ريع رصد نع ما زمر بيتا
 ١ هرهتضملاوب 00 يو اررشر ة »انو هل ل امد يبهذلا لات

 د يف هجرحرح ! امال. نأ جيوزملاب يح !الو كومد نم كعال اجر كريزي هنا

 .دارلاذاحر ا نيكم ضفلا احر كاجو رمل لاق ن قيودا ظئالاب هئلسلا ١

 أ 6 د ككعنس لجر كب دح لاى هب ان ل ونيجك لجر هبغم كارلا يب طاداو

 ا , سب يلا ءاندنسو اهم وهن ىلا خي نضام يديم شكب مافرخ مود مون

 | فلمملاب كوس اهب ونمو بش امرمكت اك قب اسملا موصن ! اهيزيكت لايت ه بعت
 ظ مهلسدج لعيزم ل موطن !ةيسش ترم موي نال نيو امانس رش يالوعأت

 | ماصانسُ مدس ليج مالسلازو .الضلا ملع ىسو. مس بى شاع مون و

 ا . نمنع مكرجالاو عالسضاو 0 "مس ىلع ىعاضت ٍمسوو ىلع
 | يه هءيراضنالا 5 هاتنق ىلا
 | يرش لع اننا ةج انك: فولأ همر ما وشك و انيثبمل» ةراتك هب ورسلا موي وص

 ضخ فو لع سا لص ديب با كررقسلا جشم نب كوم قملاركْخ نهب اف

 ه ناك[ روس قمل ادعي 1 يي ا م ىمب

 تاجر كابس ب جبل اوبامالس انتو كضلا بلغ يسوم ةئسن نال ةنس
 0-2 بوف 0

 يعاب نا اكرئاسم عاتب مومص

 ناطماليختلكت ى ىلن ىوللا مرح أكوا هس اهلا لو او نيا "جس وامل والا عار

 انيبْيِج :همق ودار اًهمعشارئوكخاو ركك.ايؤمدو هنسسلا يممرع لع عن كدا
 يءاكلتتل او!اهغارتكاا:ى دو:!ةنحر د تعال, رب انتم ءل نكن مل ناك ئتنسلا

 ىلا لكم ىلا هتئاست ناوهو هنن“ عر اع صلا ئصيصخخ لما كوقو
 م يي حلا تسلا

3 4 
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 نوونمت موب ىمالاو ن دوطنت مورو طنداو ث وموضن موي موصلائطق رادلل |
 م ناو موضاطسؤ لب ال مكاهل هدرازاكالمدا هب ورب درعملا ا هل كل عيت نحاأ|

 دب مست ابصاح ند كيابل ةيالااد نهدتلا ىطالاو مونصي] ميئاش اب نانكباوأ

 | يطترادلا,هاوزو يه نلا ع !كات نياحلا نود هل حاسم حضي .يب ملأ نب

 ظ م قد نطنم يدبرتل | هاور و فيبعض يدماولا لاهم نيتي ط ند !ذكمه

 ا نانلا نس ياقويا مج ءابسصلا ناو هتجوم ٌةصئنص وشم اعداباظحن ايوص |
 | كرورشو مليؤط يارجرلا قياوب نس و تاوميشد ان دن وريرام ميسي مال ميجاصل
 نب قيرحب م لكل ءلك ن طيش يصد و نانا © ةراشسائو يح طدو ا

 هلكيريبلا انس ءلف تاك موصلا مصقني يذلا ميل) نس ناطيشمل ا عنزاج ٠

 ياشلاوأ لب كنك ل و مّتسملا نم ح) هجرت مل هن | فلسا رقد | ةيبعتو هزيم قبر اياكط يدنا ىو و جرم و يول مياىصلا ىف مليطوا
 8 ١

 | هم ئيسح نع مسالا ب اطح ميدو يطل رع لاذ سابع نب و مكيباش نع
 ْ 0 ناجل فيي نعبد 7 ه7 يق" هيي و .ركشم ثيدح اى ابشلا ل اك |

 || مص قرخلا نم ملاشي ماصلان إب ناعتما مين ىلارخالام او قال اون وص
 ١ لمعلاو ن بلاى لم ةرحالا رجالا مخ عر ماو طخ مهن نر دعم د
 | يقولو نيدموملا عبتر ىلا سشنل اراسكئ او يكمل اؤرب عمل عيسلاب
 ةنرفد اول نب ىم امل (ئظ_وب نّيسيب ام نو ىلصتم: دايخ ىلا لستم نم هبل لييصت رخل ٠ ذ هادميتي لكي ببر ةبكرب ند هموص ادعي ىس وفل و ئنسملاةتزرىلا
 "ايدنطاب رون دن هيمي اضع ا يوت ىم هنبظ اي نب ئموملاره اظ دس
 ظ ثوع نب نيذلا نيوتن دل! كاعالا ةبرج محا ل نلو مسجلا م.امطلا
 1 ةىلاو يرمإلا جات نا لاك ههيبحو ناو ينس ىكيش او ةانئت اب ميد نأ

 عجل



 ك0 و ا -

 ىئيبلاولعم و بلت يل اعتب سد اربزم لامن هدد تصد ءاؤ ا اضعالاثال عويغا

 تائايوال زعم داع سرج ةداعل ا بلكي : نايالارم !نمريرظيإ مسجلا عوض و

 قو اعب معدون او تملا نب قلحأيَم اعل اير أ زي هتلداع نم د كمن! لجخا

 واس يدل اا هع يا هانم ةرنر فدا فبأ نع يول :كسطلا م انك
 .. :ه طيفشم نو غنس اىدالك

 مارش ا: كوتنترميكسل ادالهبا بمس برشأو وأ ا
 اره يوونلا ىرخ يلعوهرخعو ف ءاطحلا ب وصاك هرخا.ىاذ

 موي هيو 2 الرخا هيوس اذكر شلإب ناب

 ملع هن الع ليحو هيورد ارازتس اىهب ىمسن هزحا هر ارس وفه درس و.ىسيكمل اوس
 تنوربافريمشلاوزتس مايص داعاو ا هموصر دعب :بطازملا نا راع مالا ةالصن ا

 مربمايصب ناصمزز برس اوم رسال ع ىنملا صحو رطعند ادلع دعب اضتقلاب ْ
 ضصيِلإ! ضو ايئس اقينّو داتعالاو باجي أر يع نب هب يزئقب نميزيموب وا |

 + مايص فانب هنت لا تيس املس ال مب نس مروتسملا يوصل ال

 ب موصأْب لد درو نق هن إب ري و ب كنرييؤسل ار ثخا موص ى دري مل. و:ضييل ا مايا

 يماباعر بابوا ياارب ابارحا قه و دوسنل | م انالا

 ١ بل ةلاكيشبا
 جو ةردكه ويمراو ةريدع طال يم بلف اال اجار اها ومنا 17 مايا اويوص

 :راصان! لوم مب وخلا نم ناهيجولا ىضحب نامةهلر: نفد دلاله ةرشنع
 رنئسا انهن نم مايا ةث ثان تم لوشنبف كاد ئ هل ىلاقتبن .متكزو نم لك اد رب من

 هدد نك ىن ندر ياك درمول أر دوب هنا رم ايط ىبرطئس هللا ضم ىث ماصان اذ

 مب نب هيي سيّملا هلم اق عج الل انبوختنو كا وويتيل نا يلس ةد اتق نك

 ايي اول هاوس ابر 221

 ه مه مضأ نهر
 لات لالهون ىلا كالهخ | نم يا نيت كر وبر عممف ١ يي 0 ا
 كائاسد كرك قل اهفركم نعاجلف !لمالا وهو نالهيلا عض ربانيروبا
 دب هرك ارك تايسل اره اظ لاهو دعبا ِنَمَق ىملاىلا وعيا نم اويروطح
 مسح ةمت ن اراعانو معو دم ببورشلا يلا يف نن وانعم نلمعرو نمو مالا

 من1 نكو بلع اويإنيل الث 5 رعدلا اوما مجلع يخف هجرزع ايادع كي دخلا
 «ةرام اا مام ايوب محا ديعرط يذنمل ألا عطس الار نح ةنيليتل

 4 : .٠«ثوسىم ملاجر نرمم او

 ريما 21 ناتج اناا مز ب مااهت ةيئلاغل عين ل مالاجلا !ةقؤمل يااولوصأ ا

 قايسبلا هلتالول ه هركذ قمسب مل ناو: الهلا نعي ءةيدرل ردعلاربط نب وفدو |

 سياهتي هز دعب ) هتيور تول يأ رعب ئعئريا تقولا مالاو ىلع |

 م كي لب ىبلكال يملاسما اعلا ةينتلور .يضغم بورت ةرمملا عطقب اوراتناو |
 خدع رغ نام ين اشملا دعرطمما ال موصملا دحاو 7 بن وز سس انلاويج |

 1 م
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 تكذب 5 هجر وايل 0
 ةياخىلا سلا جولي ومد و كامالا نم اوم ياا رلوماز ملحان غتس الل لالهز اركذ

 هياياد عياد ابعش يلارمحلا دركذ قدموا اسخ ددعوأر بف هدو دج
 ا | مكع يع نفرح مضتم انيال هزيعو متنا لام ايلعرسشملا داب نئكيرال يا ني نش

 ظ ييشلاة دع لاك دب دارملاو مد را ب اييبجلا وجر نقدا نان هربش هلاور نم اذ ١
 هاموي نياوز ئدان و نين الث حرعلا مام هلور رت هانعب يوؤنلا كاقوريع يذلا
  رمشيي يكل كاصولاوه يدل ا اليل موصلا يدات نجم هماهئاؤو نت لثادسب ا
 1 0 ةرو دوعد يزل اريهتسلا موص يلا موصلا جسر حمر ,تحعدب |

 احلارلع ةسرءعلال ىيعضلا ىلع ضحزر اذ نأ معن و ىف اشيلا بمن ندموهو ا

 و مد اول اذ انه هلت نم ةيمش اشم ّمِيأ نس راكم نب ناحاو ب بلع لد ال ا

 ْ | ضوخا اور دساذ لائرهجلا م ىجل !ب اسك موصل انوع شاباور نوائرحأر جه ا

 مجلدا !ب در وب اسنحلإب سيما دعب هلع ىق و فريترتهلا نال ماوتلل اوليكارد
 | تكافل فرم انام ماتم باسهل ميال هرب مقل لع عيش نال

 9 ١ جرب لك ىف هرج دراب مي اها داو ضاننخت الإو او جات ر الان ب معيص روس | |

 | توانت بجوب هدالو مئيرسو ه طب طبضم لم * هن لدنم لّماو ئيمود نس

 || هيلعت نسوا تجري ن اجو .ةنالو بيعي هناظو ةاكمالا ور ريدا ىنينلكملا |

 ١ تانعبر لاله اصحاب انرم)1م:5 دابعيا ئطايتحا نال. نجلا ميب موتي نسلع
 | نيس ىل ءاؤغنرو اولئك ملتي ويش مواوكذ ام ىلع لو هني وأ ناعم .نادوفشب |
 | تم عنب ةربر د نه موضللاو بر صنحاو أد تبث هن نوكل كس ا

 0 ه هدد امجر ير ايدل ظعلل اوبر امتم ظافلإب لرجل اناء بط يسايمع ١

 | سيئ اكول ل ةزلصن ارتمأ نان هلوخاكجلا يبطلا كان هتيبرلاومونح 0

 | ةمهيل امن كلع م ن اف ايل اوك سين او سور او يطمف ا وانيكول د تق و يا ا
 ا كي ايديك انج لسالاجل وأ الئ اون انا لع كالهد اينيب و مكسب كاح ىل ْ

 أ اهرطماواوموصنو لاو يسرو ناس ل كه ةبإ هزي اب انياننم ا ره كثي مزلط

 مريض معا د ءءكريفمعزلاٍد اق نيىبد اكنبآلا مايضلا فجري مل نم هب كين ظ

 : د هبت ن وكب و هتيطاع اا ىثسا تيك نب هريكزوا حمي ىطنع نا ىا:لالسا ْ

 | تالم زكا ىزت و اوموضنم يف امتي غامكاران يفي ظلال ادتادسم

 | ههيببنت ىه ا عدلا نع ئقتخس 5 ١ دن وفد دوتفت انكممعم انخنمتست اال
 اه فايع ]كلوي تنك الوصل بفداشملا ةد اىيلس نا كبي ىحلاند ريحا نئحا

 أ طررمأد هكريحالا ةياورلا ,لوني و كالهلاجلطمم مْسنا روحو لع لب عفان
 /ن اءمرر نو لع هلاجزوجيالو قيبطتما ىلعي ل سب اوزر كشاف هله ناج ةزربنم هل

 ْ تمد باسم ال ] مل ىكّرملا هءالل متن اورب هايل !ىلعالو نين ام ميلك مله .لس اكتهنال
 | مم دعوت نك ءاذككميئسلا ةيمات تيخاا هلو .هلبحار وكي الو ةيعدا

 |, يدعي !نكمدو دلتا هلع كس نيب ىلومعاو ععستد عنا :ةعئلاللا ئ مايالا
 نب طة نع. تا 21و 3111 العن طرا تمن زودت دج ”ةةسلل طالع النت لق

 اا



 5 دالاس سصصا فاول ١١١ ل يكل :ماترامطلادا يسبب نيث نش

 درعا ئلطلاوا مطل و هل وحد ةحرسو لالمولا نزل تس مع نم دارملا ناب

 سب ناضمررف دره دا كاش الهاني سيت ابو زايالو دينمحر دقي شاك

 بع ىتتاو نضع اناعب الكت. 0 هنا كوب و يكل ويكي
 :ابنكلاو مدع قصالا اوك انا هب لياتالو نيرشعو هلباج هلعبخ مرلتس

 يركب وةئن ا د وكم يلالاو نابعتم لايكاب هدا ناضمرر صلع هليحب وح ون

 مه ن د اييكيل اذ ىل وا تبيثداو لب تناوب ناو بتل اجا كا كتلاذلاو
 ساو هل نايب صق ان نال يس اةساانا فعليك يال ارلادةدو درس مرعن !ىلع

 مالسهاو ةكصلا ىلع ال بل افلا لع ليعوا ىعّمْس اود دح !ن ! ىلع كى يب هنأب
 ظ فد هُي اسس داسلاو لامالا لبق ىان ِ ىاواهباومل ىلع و ا نيكو مهم ماص

 ْ لا ن متع نيد 0ث ن ابسكس 5 دع ولان ميلعرنع نانو انشيل درك دل يح كثمح

 أ ُه ٠ مدنائحدر رب اوم اند كابجر

 ْ هع اطملار دع عصا دقح أكن ةداهشج او تبرك اد ىططاو هتيررلا اوم وبه

 | فنيل اولاج قشش الو ثابعكم ةدبع اول أه ب انهم ةشيرد لح . لاح ناي

 ا ع موص سيسات يلوحلا لاذ تابعي نم موج كاضمر اولضنالوالاشتسا

 اى د نعل ةهنالاو نمل ريهشسلا ناعس ضايصس اطال

 أ ماك ةياورلا لالهل اهتضةد رشم دنع هيلا توهج نوريطلا زو ميل! ةلزنم
 ١ بنمالا نويسملا جا هنت نب كاقم يملا ركز ردع بياعتعل !ى !كومعررب

 | مرظُلا و موصلا تداوم ناىل ا جاهجإل اد نيت ويسملا ئيد ازيك نيرئحاتملا نم
 | مجاعالاهلكسني يذلا باسملاو ره تاتكلاب الاشساحيتس | فمع "دي ةرلإب ماتت الإ ؛؟سشملاو

 ٠ يي .مسكل هي ةرئابادرما باكل لصاو طبي قايعدو فج ود نم
 97 هامه مسا: ئعنر نسأت نب نع ف

 ا يدم دعم ةسظع ظابط طاب اه لوك اهنامدشو وصايا

 | امعلعاقير يعو فون و حو هةنماص: تجر نسل أن ه مم وص و هم وضد شال |

 ْ هس لعد الذ لمجا قكو من ونمو بصب باتكلا لهدا ناك موو مالسلوأكا اونا

 ا ١ ) او كيج نم َنضْيَسَت) در بان لمع ١كم ةيمؤنمت تنال ادكت رواد

 ا اسم يوجع ديس ني لات
 دن ودل لايف مخ .لك لمدد لا قاس ناك هل هق انو ذ اتل!هفَيِليَعا نع

 دانه. أ بو مل تيكا زجر مهياع ملا ئر ةرب نمور اع ىلب

 ْ اذنفقلم سيودايوب وجل ننام قادت وسع هللا ميم اوئلاخم نووشنإع موداومومح
 تعبت ةلع هسزؤطب مث يلع د !ىلتح يخبل ناك يو قملا لاق هموض هب لياىاع

 : بارده ابنخاب الد اهيح او ا ىون همانصي هوصي دومعل ١دح ورجاعد هذ

 ١ فعنالاجوضرا مكسو هيلع هيا لاص ةاكهن ب ابخالا نن لص خن و تجر نبا
 1 هد ن بماتكلا لهدا دبح و ةدي دل مدت هاذ هموصير مايالو هك هس وصي نإ

 ' 000 ها تماضر يطا ودزصلا نااعمزم يا ناو بنما عوج دش

 2 مخ
 هوم

 مك م 4#

 2 ا

1 

 د



 راو هماصتح هيدرساي ملام مهقف اوم بحي ن اكو هنوطمد و هنوموصيب
 أسوي يلا مهد نا هريرتخا مزع مد ديكاتل كرت تامر ىمرتم اهلذ هب
 سابع نب نع نه مح يورال |ىلع طق اضررد نتكملؤ ب اكن المحال هئلانع
 ىف نب ريع مم «ماع و يئيرملا طاف اخلا لوم نع لومنع وهو هج فئصد اًوسر
 .ىسيل نازمملا ن لاك ىمتس اميل ! قع نب دوا د اضيا هنهو ىتبد اري دنكم لك هيد ىلبل

 , 507 « رخل انه هل ةاسكد ةدكا

 امكيباندأو ملا جند ةرشدم ايئاذ اوولنزتئالواه ىتكرا ما مكر امشبا اومواو اوموص
 ) ذا لما لمحل اب ذل صتش و جاكسلا| مع طم يا ننصملا طيصي :+تكاس ميج

 ىانعالوايلاو دزتلا ب ىس رمال هيدانإ الو عطّملا هكرباو معد دعو هن 'رضرا ريك

 ىيطرمللا ندا ايانو ةنامل اوطبال ارهس ةبلازإ ئسؤ دولا بلطو َةِحوررنا

 هرؤكك ع اونما هلي ىنمال درعا واني نال دون اناك .مسو هيلع هبد ا ىلص

 ىف ؟ءْق ولأ نمار نجرختسل أردو م وصلا هترررس هيلك بلعرو وءميهاللاّص اذا

 3 . ٠ يسحب أو من ال سرت ناسسحلا نه كيم ارب ف داثارلا

 مادا هيف مضت مل و كامو ناضمر موص نب اهنزلام دكسحا نعوم وص
 هي مانهبالد ىغعأ اما نادا الد ولو تيما هربّرَس نع موسي انا بيرتلل نا

 ةفللز ئ ٠ توصل كصملازشر س ابغنب نكد واو وبال ايطلا

 بلدا وبصوملا متن ئنل وا ءاكجاىك مياورلا هيفخ ظض رارنألا ليم

 من تل د تيطخا خا ناتمكر ىازبلا 5 لمحو ئباوالاة لمص «ىبعانكو
 له هرراع وااتيب لتس انا لع نم يا كك س نحرثخا ؤ!ناتمكر و كتبي
 عجفييم انني ديل ولأ ناكر اسما ند. جهزجن او كىحرلا١ ةممس ناتعكر نات ايزم

 س لاق ىب انثى سداؤهد الاسوب ه درس ىا نإ ناع نك اد والان ع
 «تمّمش بيزتنلا ئو هالونوهب وه دابع ك3 وأ ىع ار والا

5 

 صاللحال أو ب اويل ءىلاَشي هدا ىلا مق ابحرلا ىا هي ىششلإب نب اوألا هالص

 -اشلا مس 1 : يعمر نينه ئويلاحمن اتم كرو ره اطنا ىقالخالاو

 اضمولا ايبيعي نح كا كاصمت ا تنصمراذا مس مناور جو خملاو
 - هه ا

 | تنولاانند ئةالمضلا اص ه اماو انيس امك لاصملا ناننخاوا أن

 هلا هذ ىصنم ةحاتس الاو معدلا ىلا هيد نكي سلا نال ئيانو لالا

تداصرم ئ سننل ا دإزم نس جوعر ه كضلإب مي لافت الاو يعاظلا
 

زالا لع ىندبا ةلض دار امكمالا نبل اق م ىلا هركو ىل اكن ندا
 جانت

 ىلا  ىلت ىلا يملازيخات ليصنت ىلع ب3 همس ااورحلادادتشاو

 هبولصي اموت مقرا د بار ىب ايبشملامس اذ لات مترا نب فن :

 0 يسم نعي ذي دلل زا 7 ب وا

 كزهرد عر حاضي اهدار ىو هركئو كات سو ييلغ سدا ىلص مد!" كوسر

 مخ اكعاريطبن درع هزكند نرلضن مه ىابت لهل لعب عسو يلع الصبا
ب هيد !نسع نك هد يتسو نيج 2

 | ©أ نا دمي ٠ ىراكلاهح 9 فانك وأى بأ ن

| 3 3 : 0 ْ 

 ةالص



 حم دومه نب لئسلاة ناتصرج نيا مر تلأ ةالص نب ىصنل | لع شلااجا ةالص
 فم. ىلع ١ ماسه اة واصو ماَيَم نم مم.لصرجا نصت مايتملا ىلع يملا 1

 هند ١ ياسو يلع مننا لص ا كيس رغ قو داتلاؤ ملحو دعاتلا ةالصنم فضلا

 هدب عززت مح لسكلا نوماس تالا فياقوممك .اكثعي نع وطن نا مصب انملح نب

 انش يتوق را عمم كار هلابجر ىمنمل | لا يف اش رندا نضر

 دعاتلإ ةاللص ظلي يد ايهما ىفد لإ كا كالو مبحانع نع ماسب هب دن اع اند نأ:

 ام مصل فكملازمر رياء نمو مراَمِلاةالص ني شصتلا اع ٠
 !ة العمل اهيلشاتال ام. نوكل الاغ جتني طي ىف انين ا ديمقتهمد أوه: ”عاهبا ةالعم ش

 بلوم 2 .دطنلإ ةالص ءانصيل ايمو ال !نوكبسيو هلو وا ينس 13ه اههد 1

 يئس ةبترم يا: ةجعر د نب شنعبو ميس دررئتسمل اج كاص ىفع ب زن" يا ءرشدا رجلا

 نرشعو امدنسو ميديم ليطات اوك قيكشلا ل كد نبا معاج ىدح اول! ةالص نا

 | بلوالا قوعوةض نيو شعو عبس ب اكت نع اراد كص؛ نأ ىعملا لمس ءانعنص |

 ١ سس ا©١ةشك نمل ا ة كبص“تمْقوُم باؤم نم ةع ,رم ىلأ تميياشإ ئيز ضنا ننام

 ا نورتبحر ىَب يع ينفارل الاتي انحش ةيبووشح.و ميسي دعا بما أشنو | |

 ا هكوم كلذ ناو عانت نالاوىلمنا مهرج نب يباوؤسبا ادا يد ارال بضيوازجرع ٠

 ْ بد اوس ١ عب مدافن زان مبعتلا درر مهن رجررد ا زكوانكب نه ا

 | ماتيا نود اه تءالاتحالاو ةوبنن ا تويدالا هيلع دك وبالد مذاب نييتتلا | ا

 ادم ربحا سرت او كيسي كول 4
 / ىدكلاقنبال لبلتلا نالت ايافرل اركذ يه هه التخ امد اسالو: ئدأبل

 ملمع وحق معاهباوا ةديبرمأل كييحر بترو .د دملا مونعمم و | أ

 | وهدا" تءال لب اضئمد |ننال عر اثنا مدرضس إذ نق قريإل كك د لكيشو ياعالكااب |

 شوا زك داوم بيه نول كارلا الأب تا

 ضع ابيها ةءر سدا لقالاو هير ضحلا ةالصكا ىلعالا ن اذا اه نيدو معمم
 ظ د مايالاد 6 ارق جاسر !بعاب

 ١ ١ ةنجاج لج ثحايت ناكاس ضيكو اهزهضب كرر دا ككل خال اور: اجباو انرلك

 ا همم راو رقع ١ نا هبانكن مرش ىد وةنعون كسلا
 ا هن 0

 ظ جارتها ماس ليما درمخا سد قماقل اق دخن اليم لة دعن َمِيضاْرَما) ةالنم

 | اعنا اذاننمم تيس ككلؤ اح >اتعا كا فح“ اوا دحاو.نلاد ىمئم بارو فد

 ظ ى اك د 5 لح ئيص وظن ظن معانا ن ادافا'غ "جنيد نجر ةنعو نيابع
 ا امل اكلم انهح ]و كارت مال يظن ف ١ ىف لهن (كوحم
 :نالمه هلو نان ممر و تمم يع كاع رتشلا لجو تانلا نها! لاذ دان

 امخئسجتا اوس كاز هزئخ وار مجاد رؤس ىبصملا ليشميد موت مبعد يلا
 أ فارافستسالاب نيذومككاو نب ىميعذأاو ليش لصو :ىيجاوبعايا
 | : مايرع قامت هذبا قهر ررتهنس ىيأ حرم م فروج

: 1 
 |[ه ا



 عايتجاو مدمج 'رطلع ن الدئل ةالص نب نيرشيع واسمك غنا يامال

 لدزن وتدطلا ل وتهج ةييمتشم اعتمدت أرهزل ياض اا كعب

 ملالاو او ابد يريو وم ازرا ااب سرر

 | لسمئتلاوح جساجرو لخ اينو ةليح ىلع لضنن ىح مهند اذ نئفلا:5 لص نكت

 احر لاب وجو مدخاهط ارتشمأ مدخ نم ملال نا تيتفنص:انب وجو مدع ىلع هب

 يننا لضند ا بجويراتضب !هبجاول[نيثع ناف وجون لضند انارحالابيس

 ْ 0 عا ماما ىلا وب ملول للعيش يزاشكو نوسحا
 ْ هلع هيلو عد رب ويقف امجح |

 ظ م + نصر نال ةحايلاىلا جزل عرش كيم الا لكم ولحرلا ةةلص
 1 اعرس تعم نع لاعالاب اوبل عبتشلإد ةيلوخرلا |

 7 و ببر ةعاجبا ى ةبافيؤ عاج ف يعمل كيح ئبمىهدل لب ميد املأ ا
 ١ اننزج درئقم قوس الصحو نيبو 34 لص أخ ارث بي انممصت هعراؤيبل

 ْ )ربح قرتحاو اننعض سأل ىب كب اند ىو مير د: نيزك عواعنمب ٌةياووئد
 / سجصغتخ نيىيععلا مّموا انك ى سكر ررلا لا نيزوبئبكو سمح“ ماودؤو

 فوزي ناضملاواددس لجرلاو لمح يبطلا لا" سي ءلمصاو ابلاوب رتب
 تيبلاو ةوؤسس اركذ ىعييصنع ميلا وجار يزن ريئخلاو هت لص ن ؟قثه ىأ.-

 كل اهمدزل مولا يلا نك اسالا نم اهرراخ ىلع باشا رفح اضس نإ نامشما
 0 محاجر وسلا ليصلا نأ كمن ملا ميطقنو نا انعم مخ أهاعس زكا
 الاناربيظي يدلأو ريخلا كيت د نب لاقي داوف و جوناجهفوسنو هتيب ىلع

 منسدنان بلاغلا - رك : مْرْرنح نكل لب ادز شمه هراكؤ ة الملا ىسملا معلايبا

 اقشنسما نست ا دش امضئرب هب ى داق .ادرطتسم لضخ روسمملا معاج ارم

 1-ما مزلب الرج نب د اة وةةوسل او كاسل خص اميؤشنمل
 لت نم [”لي الرج نن لاق و كوننا و قبب ئ تاطعلا ديس ىيبتسلا هزهج القناع

 لما اههردخ 1 نوكيا نع هيلو نعام اهم ازئبسا نم ميال هكيتنكلا
 امين ليئونم الت نش ولا اهب: بواجب ةاالصلا نوكمرانالا| نككر جالا نن

 ال اواو ميرور اورانج (طلا لب اررنلمم 5.لبصتل ا نلاع

 قاؤتمالا نال ةىسلاب اهنم لى! ةةلظتب تيجلااب ةالصل او روهنبم ن

 كي هوبا اني لضنا قوس اعود وعلم ةالصياووحط ايسكملا لح
 ل 0 دياصد و ةيئ هاج نأ ةيينبزموكن ل ةيجطتللا ن |

 ا د يوسي 0 اي فم

 ةيارو هيمو ةءابج اوبال ناي وندول | نينسح اى يمان ادوصتم وا ارغب ٍِ

 ىيبقتلاء بع هرعد اظو رعبا ىلا جونج 3 يكن انعإل ةيأعر ديلا نأ مي

 1002 0 يو ب م يسم ا

 0 لالا

 سس س2 برجل 2 5 شا سس ست ذآ  #ت#ذ#آ#ذ#آ ذآ مس



 : أ هللا ىضتنالاياةالجل لاير يال بسدءاو يقض ارضي الت جة

 ,نحولد 6 يعل ال اهل جرتنك نا طازغش طاع نأ مصادواهرصياظو عاج ةوتكيا || ا

 5 ياغو كين © ناتي لهرو ن وكنا كيطنلل يلد يبل ةحلايتكإ ةجانسمك و امل |
 طرت هناك هجر نع اهلعتجو 5 كمصال لمت ! د اندس او ىف هرصم مالك ميغ د ش

 وهوا زم ةوط طال رس ايل عنب طخ زحل اكسبي اهنرو اهل هتان
 لا ومنا منع رد دخل نإ ةردل + ظغاوب نيس تبدأ نيبر اصل إب جاهصلا بى او
 ةرتجوا اهب هتل | تشرالامصلإب مسم همن اعز ئ:ئ يطرتلا ل ام وعملا انض انياب

 تميل قرنا ناجش لهب ىم ةتبطج اه نعاطخو يملا قاوم اع

 نبيك مل اون نلخالا نكت ال ةالضت نأ ناعم هيك يلة النص تاك

 كس ام ةجولا (ئاَو زعيم هرب: ةشيلع مهفطبسورتا كمل دم
 رعد الفلا لص ايباخ زال3 الص باش ىف. الص خلوف نمر نبط احلا
 هيك جالصلا تمام اماونز انمي ور و تناك اسمنم ةالحن اني ولحم أم

 مج يحلا مك الطلا ىلصتو ا ل نم معني يا

 ٍ 0 ب وو ديم 7 نطاميوم او
 || ةسئسبنم ملح هل ملا ياللا نول ناموس نص اين وكبر ٍ والا: هيمكا بيشتتت و
 كصمملا !ةلوتنت .رك ابل داؤتال ا ىتبا كيمول نتن اوهو لعلمك قم |
 بملظرمب ىلا ني ةجرل اهل تيل ترا !نييبتلاو مانمالل يلع |
 سد اقاللذ ني: يا يطع مىكلا هلر اققسْس | ىم دال ىلع تكي سلا حالص نالز تشل
 فىمرالا ان نازل تدنوب اء خلطت راي وسأ نزح ماتم نبأ ترو او كنف
 كلنلإو يجي نلف اهني ويد زك ني يس يريد
 تاونلا ننانيلب انني رت نم نموه ظمنح نم هيلع ا عرت ن اذ ةعاطلا ئ
 | ةسح اكتاث ن انس و إ سنس, ىلإ نق !|دحا وبك زوي مل انهن اطال ودرج و
 | ةيديشل امم تامه نامل فود اظحا كب ردا مْمِشأ يد نم ويىمعملا.

 تفمرتل ايدارملا كاطيب يرش تح ل فب شاب اطول و قانو نول كات كسب ىحلا نم
 امينبال ىلوالإ» ناسلل او نيلا كم نا بمتوسط ةنكقاج نقلا ل كش
 8 انالو هجر اال ياةكتحشاالا نربال هلو ل نب ىذعكملل ياورد قولنا دشنا

 : 0 و طبئتساواهاثاالإ |
 ةبعه ى سونا نذ كب يحل نفح يبدأ ئباق ةيبنت هنيئا ىع |

 ملل رتل تيويتنوي انعام ال فتم 3اس طاع ةخاجلا ب وجو مدع ىلا
 ةىيربتتربلا ف انجين شم نمل م ردتسيإل هنأ هبا وجو شلاق عفب
 ةعاجلا ةالص ئحف او عاملا كن اذان ميو هبي دالو مح امج كف“ ملجم |

 دس اهب يلاج تزسمن + تعتني لاو معي اذه <بيبب ب ةناللض نم



 /ه )هيك نيد :فلولعم< اليف ل امط اون تسيل ا ناوك لم ىلع لوبد
 نا تيمصتلا جيئيصم مهتم ,ةردررط كا نطساو .» هق رعت اجيب تلم. ال ارتيوم
 يم يي دب دك دب لا و نأ

 2200000 ب ما دهتشل عا ةماعل همسدواللببتمإ ةيكراتيك ع جاديام اول” ولأ

 0 يعم عوج عا

 / رش ءاطويجاما داندهجر هس كالصا بمحت اه جيرو

 . فن .هياهد اج .ككنام ىلع ةحن وفد عيد انلأق مشل ووجود اوايبدبللا وح قف ْ

 بم اعاوي انّ ابيدازب نينا د لهخ منان تلت عاج لع هع اب لصقالا ننال ظ

 دي ئامالو فنيمضتلل ليمعم قع ةعاجلإ بليمتك لب لتا مال كمشتليال
 00 ورب ريوس هيو انني يك نع طا

 + 6-0 .«. هةلعإ هنن صل .ىومتسد ىنأ نع دك بح ١

 0 يكد وع السل ا هتحالصاو هال دنف سنرو. ليج دا متالصأ |
 م اليحشملسم ضيع ممل آنس انلل تي < ياللا مويس لصو ءالض | |

 ! مود يمرس ى ةناطيمإو اال الا نسا ىماقالا روبل 4 هتالضوأ|
 | دنح ا ادا و. اض ةالسم نك": نينسن ٍ

 رب ضو 0 ا ا و
 نيككننا ىلص نما! شكو هجر خان .درثكسعو جبس و! ,ىسج لذ ريدك ق

 يف نوجلا انب لاق سهلا نرغ ىاهل الا اقيبن زكي نخ نع ةيلضما لالا ![ة.لمج | ْ

 تاكد هخ «بلضالاه .ايدمالا مرفت قهر نابح نب لاق. .عوي ل عنب نح ظ

 0. : هابل وامس رمح تنل منعت. حورتماع جعل ْ

 0" ناسيا بالم ضي ل وا ةالطلا تست دعاة لهل يطلقن !ةجرل خالص 0
 | باذع 3 هت لص جاهدا امإ ىفم انزمجال او :ىيعم ةالصنل اذن اص نا اهاَك |

2 

 ك0
0 

| 

 وال جي اورج "نوجا نضل ام هي

 واياد تتح كلا سكادط هر 0و ا عام ضو و

 بما ذو من اسدأ هه واب بجو روحا وسلا

 يرن قاب ول ركع ومد اتسع يدل نكلو لج !لاو دعا لمع

 1 م مع و لنجا د مهتما ّن | لاع يم ١ نهم زج نبا معتبر قارمن يول لا
 ا اسلام ةينعم اناملا دع نتو# اوعي وهب اظح

 | يلصلا ابكي مص ىاع ماد اًويح هت الطأإ نن نه وناو هد 0ك مىئيك نيجيملو

 ا هك. لكنا ميال ىمنم لضنالا ف تلح 1 نقرذ يش اكشا ماله ةياعاف وهو ظ
 د ماكر قمح لكلب ىىئمارلا نيت واش ررشس ليت واهب تم قصي

 دس اس | امصلسا مس سس

 #٠ حسم حج سس ماويوياجممم عل -



 0 7-4 ه:نحامعللا نب ف ىق نب نع 1.

 ظ لع نما. الصم دعاف السوس انين رعرانالم |

 ابا هر نصا اهيبمح امو ماعلا رضاع ْ

 ثيصتلا ل ظلشاوهرر وركو راجا لكاماب هياورلا ناو طيلغاهلات نا
 ايطضن ىفملان دلردك الن سييكا لام نب روعملا بمعني داق الصوب

 اهيا عومشم وا طالق. كي بح اذالاو ميج نيب 5 كن عم فح دحأ .ةزاخا ناب

 ىقارعلا نب رنا لات ىبن !نغ اًمكاهان كمنملا احا هتل حا نع ظنعحأ الى اطخلا

 | نيمو هوبع ةداةيملا خلك دن ل ائالا صآيغنهكح رشم دو درب وهو

 يمض اشار ميالاومد وا ىزطشجم لننل از اوج نطل نعي تمن يكتم
 ع وس د

 تمحو اطلغ يزلاوْش نبوصش او ا طلغلا ريع نب و ىارسلا ىلولا لاو
 | هيحيااإ بصل أرما يذلا قيما موملا لح ايان تلو قيح كي د ىلا ه ايحلا اماو
 نع نرتعم امك عاطتمألا دارملا لا انه داره لذ ىسيلو ةلصاأ مط

 هرجافأ دعاه لصمم مايتلا هيلع قلن قب ابار و سه أر هع  هكيب ىلا قركذ ام
 | نيددإ وع ديهيز دعا نع تيل كفاتعت سيسي ادع لما فال ١

 ٠ مخل ىسمملاربر

 | ىسانما نيا لح هال كرت ايلا «زيال تيخا عون لجرلاةالسع
 0 عرس انال نير صسعو اس
 بارُحلا اماو تلخلار ظن ايرلا نعرعبا ثلاك خا نام اينو مههحود
 ني قلم اتت نإب ةرب دج ىيذ هراعكسر اابيبظاو نبدأ ةر اال تع شنم

 هش اسملاو كل يع م ومرعم الد يباع لجرلاركّدو دايشالا

 | هيأ“ ىئمحعر ا « وبدر يصوم عداجبلا
 هيجاو لج وسلا لات سأابيرلا يانج نيب اوالا ةالص يملا الص

 | «يىلايعم 0 ترمب |وأ عسملا فاء وجرت ا يعلكا وهو

 نفل بما: قضم ادوع نما ظشكلاب انهن 1متاغ هزلاو وون

 ْ أبر ظاحشو مال ةالجر ج١ تحل ىعاملا د33 نسصويتسملاه النص

 / يف هر داتلا ّقح قا نمد مراسل 5 كض نب فضنلا ىلع سد اهلا ةلضربحا ْ

 هتالعز دليمتا علو الصئومه اما هو يلع هس اىبص قطصملا قح 1
 ىلع هد لمح ينملا مدّم لاك ككل اه نب ىسانع.ةه.ن وح لسكلا ث ومام

 ل سوينا ىلا للح ىو نس اناني "ميت يد ىةشس ملا
 ظ سب ينسيززلا جرش رج نب لاق هرثخ! ىلا ىع ادا ةالص كاف دوعن ١

 الويس يسأل ىلإ نب بيمح ىلع هلو لش !نك بيج هحان نب ذ مش[ ا

 ْ ىد رصراتلإ خالص نم نضيلا لهي ب عزتد ا ةيطم و نع ببكي اكيرلجا ْ

 هدا دعو ان ارع يلح ىهاعلا اب هجن نع © نع هجو دع نم
 0 ا



 | و ب وجو ىك 1 ري كا نيدع ايد دل )6 بياسلا نبأ)
 1 به نب 'ح فحول كغ حوش مخ بج نب كل اهنا مغ ادو كنا نس ةداديعيلا اطلإ ب ٍ
 6 ٠.4 بويهمم !.ىضذه لمنح نا نبا عا امو خللا عياسب نب ةميصم يس ا
 ل مده ف ضحتسوباع نال نيىلترالب واتم كنس وتلا يا للة الص ١
 ب وااو ترس جرا هيل ا | ىكبا نعش ئعنأل يكاسملا هذؤكو ئصواو
 م نالعت يس ل دمر ؤارمو كيس ورا ديم هاو كانغ ك ئتفكر لك نم غي

 هزكال يغسل م وندم الةبتك قطا ناب هث فدا ة وزال هعْلمو مب ناعم

 د امج“ ةيالص جوه ب يلا |ركدخ | ئئخائان ةةيعن ميس يعبسو

 ضي القا ناسئمي ل ام يح اقلا مىكرلا كلت هلت قد :ة حار عكر

 ان الخ لن لكلا د ةيالا فاق هب دايبابق اع اقع ملتتنلاب هلوصئب اناومعكر
 تهد 3م تجامع ا هاورئادب موجب سلا تّقوناو ةافاجمنلا

 يدورصل بي و يرايتخالا هتقورلاب مخك انامكلام به نم د وعياممم

 كوخديا ءصنأ تنض اذ او عشر اميلخ ةريح قش قاس ايغيس ليدل !اًم الحا
 هم أضرب يارئؤلا بيعت ىوسدا ناك لكاح 0 يمد شاجما

 نأ هم : بماطاملان جار نع بط ىمث ىب هيلكي (كرب

 وصح طندلاا نهم نهتتسو شا نين يا يتم يثمر انناو ليلا ةالص

 ' داري ى يلو رادار ليلا ةالص ئعا ماما لجوت اخينلخ هيمج وو ادتبملاا
 هناوحىلع مأق نس خاجالاو اعرب تمكنك شن لك ايفو

 قتاذاو سو اربع ى تهجلث ل او ةامحاولا ةه انك قطتسلا دراللا ظ
 ئعار اد جا كفل نوكم زر 000 7 بموع
 اك ةنيطتملا ةحابالا قج وا حمرالا ىلإ ةيسشلاإب ملي ضنعلا قحئاامائْست ظ

 سو لع هدد ا لص ئطضم لهم جنب نوكي اماه رحا حجو درئنأ ىلإ | ظ
 لات ئاسم يدمه كيسس ع نبا ننأ مسامات نم ىفل و نب دي الف درو

 منع هتنارإص يطصلل ندام نم اتسإو بيرس ام معاوهو نيتسكر لك أ اع

 , قممببلا ل15 باطخحلا نب نع نب نع مع مح ليتاييو هب ان دع اما نه و حس مسصأ
 ون اورل ! يونس نى انهاوزك نقرا الود تحاّمت رومجلك ةئاوار. شري وح

 ااا هد ايوب الدم عا تت تنصت ننال عومرم ىف ناذملا نسريمد ورود
 هتيم تال ىبّكما

 نها قسمانلا ةيسعسب )ليلا كج قدس يىئم للا ت2 الصأ

 00 ئؤ فكرصخا طتح) ؛

 دلت نإ: وح بلر نحاد نبا هيبنِخ وا نيا درلالت داو هباعالا كل فنا ىئجاوأت

 ىلإ يهاسلا| نإ اخ نب شاع نب نيتح ويتم ئتليرسو ةانح وك هتْسْهِحْنعَلب

 ماسالا هّتِع اورو ريا هدر جاه و امرت مسار ومزاتبم ياعص عج
 ظ رعيزم اهنا في يرتد !هببطو ىشيبملا تاقاضبارء__جل مامالا

 دكسم تسمم ههنا مست اح

- 



 1 جسم لاعب ل تس ليش !نيب محل زن ولاو كم ىكملنإلا الفا أ
 : م جادا بهح نمو لكاس نع يت دع هرت هاري ىف :رمةما عوطتسلا | :

 ان. نمو لخاتسا أ اشم نك عومومربُج ةالصل ار دولا ىلعاس ان هزاوج
 ا وج اعل طا ةدح اوممكرب نس ىلا ةكنم ى قبح ىإ لع در مهو ٍإ

 ' .هلككة عن 0 ا ا ْ

 : ٠٠ سبل دن ْ

 1 ينفكر لك نم عسي دايرللا نا نجع تاز ادام قدس قاس ليدل! ةالص :

 | سهلؤت نكي د ملدتب تءاكمكر مع ناو تعكر لكي دنيششسي د ارلان اوأ
 ْ ةالص هع لاو ىالمع امم ئمملا_جسنت نيتعكر لع ىف سيئش وهبتع |

 : م نوتفشر لك ى رموش هيك ان فاذلا سد هرخ ىارعد ادتس ايان ليدبا

 ْ بك رطملا) نكو كنشال الوكت د ىلإ نايلالشي ل6 ديمون /

 ٍْ لملم اقدضا تح رنا هما اجو نلعب تدق ات قفل لاو يركن ول لأ و ا
 ٌ اج رد يع امو ا يفكسملو تنص © ْ

 | نكست و نمملاو و ؟ ىنمخ س ويلا ىلا لات و ”مهائدأو س وملا(يلظا
 ! ةها ملاو راق قات. هوكي دا ل اتاي قشر ”مئمكسملا نم ىءاطتلا لاك |

 | ذلك عش ني اتلا ب دحا هلت نح عر انعم سابتو وشد اينكابلاك
 / زر نانعبو ينملا حرس ى يسيح نان دجسوب «ميرلجارو

 ا |''/ياةى نحت ىلع د ظع ومو كوشن مطتو باهر ىو اعدلا م ني سلا

 ا جارعدا لة و بطلا عضوم ربذخلا عضم لييني عنبر | م سض انتم ثنع ف
 ' رمل نث كؤنذ فرع امملل | لتبدو تونا ئومرلا هدارم نا لتع

 | هير رصملا مطو وال اوساط ىأ .ادهاذ ا > | دل وبر كك د قصد

 ٍْ !ةتلباوك ور اقر او دابتما د انامل تدك ةطر هنيم ل فاشل سف

 ْ .انضج اولات لام ةلضن بتاتا رك ةرنمرم مدع ىلع ىو (وطل ا نب

 عب سم الع ن دام انجل ا كا دارملا

 ١ (هقنلل )اب بيحاو نالطلا م رده دلال ىمكشلاو جرا رح ىزد ب اعكلا

 ' ضيارهلا نب تمل اوهدو نالطبلا مؤلتسي ىمىد ئئست ىلع 5 الصلا نم
 ' ملعجلطا ن الظبلا [ةدعربب الل داوول ادم صن ييّمح تلاوه و
 ا صتنلا ةيرشس وعم كيحتم هيبظتلاذ انس باج تيزاؤر ناجم اقالط ؟صقنلا|

 1 قرشا ا و وجا

 ةالصلالع ! باع سمل وب ى يصناف جاد ح قمرد كلذ لمحت مل نو هل ىف هن |
 ةالصلاؤ وأقر ىح ةوتلاب اع أواني رفا عار توك ةاحتاو نم لع كب ١

 ١ ىو الل رنصد ! لاني هني: ةشاتيأل نسر أجاد ىل ١ نب تلطدلا نع ْ

 | يكل كو ثي دح عميال ير انعل داق ايشدا يإ نب مان نب مدد ا مع |



 حج

 م

 . عدجل انا ململا نياول ا مدرك ةهارك ا شلا ةعاامج رك ةحامجبا نا جيتشنحلا ||
 مل ءوجا هيلعيجتؤساو وهبت عا نع ل3 وتغست حت ريع تم لوب اجتسدل ّْ ١

 حد للعم سديم --3 بعت ذتشق ء منك هن ا مسح مصعب

 ْ ص111 100 ا

 -_-- حس ع

 5 س1 دضص

 : مت د مىا رحب اوه دن انالصو ةز اياب بلع مج لعل ممل ومحو
 1 يع الا اش الص دوتمج وو يتلا لاق انيعبب صقل ىلا اهينازخرشلت و

 ١ .امسِلا د هنا ل ولاعب دوم وز سبق رانج 36 نراقب يعطل رموز :نمال إَعوَمَلَع بص |

 ىلع ملالد: :ميد قديبلا لامك انهس ىف انتالبص نف لعب "ديس زل او'عتجتلا نم

 بن ابشع نل ليل دهسرايعلا بمراع ل قدوعو ب ندر يأن عمال نإ سالا انا

 1 5 20 ه يز ناو

 ْ سنع كارلا ميج! مب اناتالص 3عوصنت اهضمج واوا ارفف توالص

 | هني مس مذ باطخحا نبر ع نب نعرف هانعن قبس هجر د ثيروشع د
 قي اطوضن نايل اهتنل تورت تو معيوبا اًضْيِإ منع هاوروبديلونا

 1 ١ 55 0 ”ءاىل وا ن اكل لمعالا ىلا فش هلع

 طالبا يع ريتب اهاليت نوعتراو. شام وهدرإلي وطارمس  ئانسلا :ةالص
 لش ةيولكم يع ابار 3 الصنا تامه ١ك انثوكر ل اغثنال ارعسسب ناتلحرم

 هراعس ىئ كلد:وم ا هلهي ىف جري ى) توون ىئج يفيس ةشب انوا :ةادوم

 نعد. قولا ف ىل ح صكرلا ىلاوحيسللا ييعا ىلا هرم ناو هيد ع
 مرج ولات و كوالاىلع نومرجب ابو عكر ىلا ىوخحلا خف هناوج سابع نب ١
 م و: ىنجيخكم سشسلاق واعبرانضحلا نق ةدصلا تنعنو نس اسك نب نع

 هب 1 81 /اومح ايكويوجاللا ادرتمستم ماسالا عب "مهكر دارملا' ناىلع معك فوحلا

 "يرن ى ظمحرصتئلااودحو از هور مالا | نمدره اظب ميفنحلا نلح اوأيعم

 نائعنردلاحو قبس نسون نيو باطحلا ني يع نع ىلضوم ا فيثع

 تيتو يرتورسللخب هب اهيل لابنتي كاع يه لا لامن ىاّمعلا

 م سرويدرؤذلا - هه سم متننلل ا قن نع | هجرذع ملاذ نا

 .٠ ه يالا يلا ةركعو

 ا طايل قايع دوت مطفاس ارك اهرعقم [ةعرذ اياد عالض

 ردع يطا خينك يعرفن رطنل ليسا اي عماش! كالو سلة اكمل

 : امتعرشن ن١ لجل و ةيمئاا كب ادد ةيعاملا ىك هريخ هم بلطي نال اول أنف

 ْ افطاشلا اهدادا همكم نار اره انسللا اعين ردعالو مقملا و زه اسك أ نت '(ىرزحرسسم

 1 جنوب اشكل هيوانستو ايمو زال امنا ميم اربانب دهع ؛تتاوناايشامو
 0 نب ه4 ب لب وسل نب هيهوخ م يب

 : ٍ كئصئل از

 لوزن مان دازجدا ناك هىعات ناهيلا ةالصرقب رو يا زا هةوامركلاو

 أمن ناهمايلا تعيش 0 ميشا ععلس اجا تايد ةالصأ|
 دوو رج رووح(. بسس بيج جو < وم جسما رجا وح ل ل ناب بو اج ا 7:7 407 دش <

 اهعوتو



 عوازل طرأ اهتم شو عناد اوايكج 2 ير أدر ىّيم ميمع اييعوتت ول
 لا انيتيمتتت ىلكب الو انيك وا دشباب داهامسعزعشم منا هال برعلاب ةيمتسلا اهل

 فمن نشعلا زمر فاطخحلا نب نيع نب نع كس اشعل ةرحألا اشملا كاكياك ل دالا

 كمال جيد تراسل توما برطل !:ةالصطملب ٌديحااضيا مع هاورو 001

 ٍ ىلع فنصملا هي هيو ار يونس د

 1 م راصامت ندسسجل ةرانال)

 وشي كرولا ليف ن فولا صحم يعيش ةاليصفارعلا تلا نسل ايا
 دب يازعطنا عيد ىي هتبار ينل 3 نمهربعو تازطلإو ئيبملا يواردارمسنمت هللا

 دبع نع نط ضد نب قمل ةالصك ايرتمشملا فا او لضملا لمللا قالض نم
 ا و م 0

 6 اج. تك للا

 مهل ىو نب صمل أ يد مندا ة سنايا ىصخلل يهني وط بوئازلا
 1 ٌصالخرصملا نا تيح ٌثثيح نمّوح ىدرصعلاب ايش نال ىكذ و ظطس وائضئالل

 1 4 انيستوياد لكذ رعب نم أي عم اياص له ابط الا كاراضع ناك 1

 قسعو ةرزإلا 2 و ند هتص للجو هن مويلارصصو نورصمي ميو ىد انلا

 فهن ضتيلااكسلاو انْملا ىاجاح ئب ناب ب ال (و لاوحالأ طس وبل و ليدل

 ب ةلصل اف ثرحايؤر اهئلآو ليلا مداستلواذملا ةجاخريهتل تكس
 قسدوممسسب نن نع, سيح شد قش ى ىاج موب ةررهس نك جه ىسح كد دا و

 ساجعنب ئع هحنسسمؤ نارجل ةرببر عد ىب.أ نع قمد كرصبل ا وهالس رس نمسا نك
 ء  هنومثوم ملاجر ىّييلا ل3 ىنضو لام ١ ىلع نعم دووادوب'ىسل ايطلا
 طسو اهءالزسيظد اومدور ملا ة لصرمب ىّضاتن الص لوا ىطتسّول اةالص

 ١ مه. عبجا نصج ىلا هبه ذو لصما تاي اهني ريهسرلع ةلصلا قشن ههه اننا

 هنهد) ىور نم اشلا بقد نيم نع هجورتج مشاريع ! عمر مهلظدا اين ! جرم فنصملا

 هتيم اهواي ربع در »<

 دس وع تايد ا هكر

 ْ ناعن ارم هرج أ يجنب دبع باهرا يرطنيتماو نيتيرهج
 ٍ ..السرم يءاشلا ل وعلم

 51 1 : كرما ةالح ةياداد مكدجا ةالص

 ا يسن انج الا بلط: متدلبمع بقتل انج ىبيطل ا لائ آد ىنءنوييس ىف

 0 موج هيا درلا ه نه ميطتم مربح مازحا جيس! يوس هرع انشا ل د

 ا و ناك همن !ىاض فدأ وسر ريتنى اهيل ضفا تيبلاؤ كشملاة لص للامم

 ظ لات سيكا حان ومكل | بسأل لاس ىكملامرحلا نا ”ململا ةيسنمتدو
 هبمو نالسر اهبل( معن امج ل عرشم بد قيكل اد دارخلا نوكل هتعرخح نب ١

 يسيل مود اد نهشنملا تاولصح 1 لفشل نم نادت يؤيساالا نائرظن

 ا

 يت وا

 يحوم لع كو

 0 رس



 اى ملف انلأ ن ا ىلع ةرهد ا ”نلالد ميف ىربطنا بعن ألا عادي !انعبا
 00 ا ا نالثدالا لغتيري ةقيعضتم نغاتإ |
 11 ام يرتب اوم دوعن ب ةلصنا ىلع ظ

 + ب اش دإ قا متتلا قوش ايما هروينم سرعت اوكي داحالا

 يلع ميحد ارم او هله نب بط از نالركل إد هريس صاحو هنس صم !ناك

 نوكأ 0 لاا دوم ةييداع ناو

 ةئرم ا ىويسم ىلع مع نيمصتلا كون لت مجس نحب عطار قسمي رتل |

 هيلع دار اال ىضنلا هئود ان اعد ىرعجس داك هن اكد كد يرد نم للع ا

 د ايفحالا تناقاتعا دوخه هل اعد , معغلا ىلار داتي الورسيظ كوالا

 هيلع تكسو ىسسح تن كات هباطخملا نب ىعنب نع عر اتلاف ككأسع نب ٠١

 رجل هنا فنصدا حيض رفد اظو موصل فنصملازد رةوكرنشئاودوا دوبأ

 فدمّرلاهاور دم كرك نيل و دوواد كاع ةنسنل نم هجرثك رمل | 0

 8 ٠ ىاسشلاو

 1711171 وويوو لو ىامفمس (وه امئاؤك يس 5 الضأ

 امهم ني اهلا. بهي بن انس نهج د وعمد ةلصلنأ دارملات ارريلتلأ ا

 مد لب هلبخ اوم لضخا ؛كا وسلا ىعب ةالحل او هيلع وهب اكاوسل لني سلا ا
 مع اهل يكسو دونا ع وج منت و لحل يطوتشأ و ض ابيع لات نولخ ا

 ةالصلل مايّمل أ دمع اوس ا مهد اركميمنسحلا( نعلشت وردياتلاو عصدل رككتي و ١

 ا ا نم ضني و جوا اس مالا دل !ناووا هيك راكم بالوصول دنع هلح ناو ْ
 |! || اولخالّح ابازع الوم دحر نموا يتلا لع كيما ىةااعترمهبمب نم
 دياناروصضيدركذ و ة لصلا دسعُم ومرولا شع ئلب رجل نا هك اوسن نع ىلصملا ظ

 ا وير ةيييتم 5 د نب لاق اف هويكسينكت ملا
 فوشسأر اهرغ ! نق اظن و ل اكل اح ل اكس هسدإ ىلا برتتسلا لاح ىف وكانا

 رجم ىلع هأك جمن دانا ضو مثلنا( دوم تن زين ةلهط طش لو كا خت ةدهابسخلا
 ا عيا (ئ اوسدلا ىكاتف هن ركن ١ عيرلأ ية تيل ب ىراقلا
 د رئلخ نبا مات لصي مات ةكو اذا بسن ان خزن ىلع ع
 لك ةوجاو داصالا قيد ن عجاف هيلع ان هم ملم أ قب ىّبد
 ييمتتسر عويصلا لاجر هللاجر ىف يق ارثعل أ يولأ لاق نارتلل 0 اوريمطُم
 5 نب شيب وا دعس قا ةعامص ىرادرئسم هن لمص نيب قرشال هنا تي ىحلا

 رمد نا هلاحرص 1ظ مشبب ميس اع نع ل اع الا ل دمع ىف بيعحرررلا بانك هد ىك ر ْ

 دف بححو هو دوج نئب نم وزرع اب ّيحاالو ردهس الو العال اجر ه لعل 1

 ممعص ةريرل أو ةميرح نب و مص و مل كلمت ون ركل دم ظظبح امالا هجراح
 ىنهب ام لنصلا نب ا يوؤملا ربتقتو روبزملا ظشمللاب“ نبني اييرع مغلك

 ال يناوبللو نبةراج هواتف تن ءاخ سل اوك وص ةئعنمل|ب تا أنب ة ةياور



 بم 'ةماهعالب ةاالص ىبرطشعو اسيج لىمد دماهجم مجند وا عرطت 1:

 بن.نوليالا ىو ات دلل ل ضو افرع ةئاغ نمسام ع الا !تارضانكللاو
 ككزخت نا بسال لاق كام نع هجر ات ىف ركأسع نب جّرحاو ةماهب اًيلصم
 نا ٌةييسل هه انملاو هيبتت ةرعط ىميج وئامو تينيع اورد اهدا
 ديم نب قملاركذ ىح ةناجبالا مىيعاىاصيرال ناك سو يلع هس !ىيبص ىىطصملا
 ىكركّسع نبأ ام مع) كن صعب اييضعب وؤح لصو اه دب رولاذ! ناك اد ] هنفأ
 تلاقرئد نع نب نع ىمان ىلا يفارفج نب هاّرعو ب اظحلا نب نبع نب نع ؛عىاكسأ
 ر اعلا نب جّره١ ىآشتلا د اق هاضنراو يوائيسلا مع ملّمشو عوصوم هنا
 لاق يعن وهمدو نعني هدا نبع نب مل ان ىلع تلد ن ومد نب يرييم نع
 يبايىلل اقتفرمع نب ىلع تلخد لاق ىلب تلد ثي ىحب ب رحال بوماابااب
 يلص هيدا لوسر تعم ابعد اذ يف والا ناطيئسلأ ك اريالو رش قب و م لكك مي عا

 : : ٠ ليهد اك هيهو «ركنذ لومي ماس يلع هس)
 ةالمو يرث معدرا ةالض نم هيدا ريع قزأ مخاض اه رح امو نيلحر الص
 ون ةشسام ةالصو كرت مناك نم هددا نع ىز امه رح ! مهوب مهدزأ
 منباشلا ناوكسو هضوملا ناله اه بيز هيام الص نم ارش كرا وي محا

 وهنو داو نع مكس ىل هالاا تاو ئيعشضح ريع ئدرفتم ياار وصتعم ازرلا يهرو
 فئملايرنمب اقل | جنب تاه نع قمد بلد يهد و اك ازيا ال ةريبأ تملا نم
 كريطلا كابحر يملا لاق اكىشسم ار دب سدس يبللا اكل ارباع نب ميش !نب أ
 لعسو هد انتسا ف نوما ئ يهدنلا لاك دَمُح عومي قهيبلا يد ط نموا سي

 تراذعل ا مامالا نا عم نينه نب العال احرفت هرب رمل هن ١ فنمصملا رصرهاظو

 ولا هريعو ا اًضرئوانبب لصانت و خلص هنن ت لص ي2١ نصرت ىب هال 7 2. دم هكر أت ىهجزح
 ف ىلا دوي رتقا مكي لذا هب يعضت بالكم ليغ يا ئبسلع ى جادت معيب
 ى.مكي للا ناوي كل مان ويلعد عاضلا,لعو ئموملا ةماركت ئيلع

 سراظو مع ككنب لت اهم هاعأ لع الوانملع يبزمال اميفاخي اهب هب وتسرع
 تدح نم ممطق ومد لب فانكالو هس انثب ثي حلا وهدانعد نأ فصلا حيص
 زب قمْلَس ث لص يل ! ريهطتم هتيبب نم مح نب دواد يا هجرتح لع مق أيسو
 ىمائبيلع ى باتك اميِسب ىمد ال -ح الصرب ١ ىلع ةتلبص و نمل أرج اك ةرجاك
 | هب يضر ثازملا داك ئسرانلا دري نإ باهولأ بع مسو ؛ةم انا قل نعد
 نييلع ىبباتكمل جواد نمت و عملو دانس الا ىف ىصصب ناعيو لازتعالاب
 8 . دع ءسلغ ىف ب تك
 روجلا الا رج اسملا ئم هاوس امد 3 لبط ثد |نم لضم ١ يرىبسئ ةالص

 بوويس ىف: لصلان اذرب ريتلا ناال يرويبسم انس لضنما ميم ايئاق تا مارح أ وى
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 نما |نصو اولاثربخخم وا

 ايعرج مل ب ىحاو مشب رمل اوا مكس يبست لصق دات الص يلع ناكولتف تي اوما

 ' هاو اىث ةلص لا نن لمت | ةكيب ردأ رعيس انه ي يعج د لص ١ ٠ 8 ,تباذ ثيردحريريافلا ىربلا بع نب لات مقرالا فا نبا | مق يال نخ د صاّصو ىفإ نب ىعس نكد نيوببجزع مج انس قوما م
 ملاايرشس !ايه اواسملا لاّتح !اهّتََح ةر اجعل هنه رجاسملارجايريسسمو (نالرثحأ ئاز هيب لاتت ١ وسبب هل طرقتمل | نب عونمم ايل مارحلا معلا الا ١

 »« ا : ٠ ةردهتلا لب لوصالا لهنا هركذ ْ . يدلازءاؤملا درب م ني ارحدا ىات ةزن اوس حاص ةدسأت ني نط مري ره 1 هبا نع يدزريل! بع نب لاق ةربرزس ىبا نع ن رم” وكم دبح## دحب دجاسملا ا ظ سي لطم مف دارسو اليل ليمفا هرزبو دجاسملا لصتا ه ىويسس نأ مضي اصح ا ئساودع هب بثت ريمي نناو'مل< نويبم ف هلذع محب هيد بن أيال هريس ١ م. م اح فيمنمتلا نا ىلإ ةراثمالا ممإب معو تنانلل حلقو تيب لاننا ا دب هزاع ىلع يلم رح لمد ىلع تماق دل دال نك قب اسنا ثيب ىحلا لحي
 حالصو ارحلا دقتلا الاه اومم ايم هالص قل | نم ضف ريم ون الص 0
ِْ 

 يملا قرمأل ا هرهالك هاوس ايد ةلص ةيامزم لضفا م ارحل دعما
 ري هركذأ م يعاطعم ىىسلاب لقنملا نوكيم ىباوعدا لات رابحالا تالطا نالخ والاب هرب و ايو اهلا صيصنخو بوؤمل ا لات انيصصألات هب و لطملا و نثرغلا نب
 / نع هروح ب وكللالا هش كل :راح مومعد لضم ١تيبلا ىف ملعم
 | < 2 ه لوالادّبع او مكان وادب هالض محام نب عسن صحب ى ححذ || هكيحملا 00 ريب ديم ماس ولا | فولاه دلو لات ديج دانس )ىف رعد نب نلا ظماحلا هالات رباج
 بح انس/! ني هاوس !يو د الص ل !نف لضم نفت ي ددعم ى الص ظ

 د ابمدا ا ركياي اهرع ىلع انزه5 دابعلا لطب فرش مئكسالا نال هي دلل ىلع دلي خنت ىلع م دهتمملارب لعتمل ا. رودرا ب ل تس 5 لص هي أه, أ اذه ى ل يمسم 5 لص ل ضنا مزرجلا .ىسكاي ةالصو مارح ادعس الأ
 || د هرم اير وميلتملا لع لذت سسلعو ةث الثسا بص نموه ومدح وصوم مش ا
 ش مهب انكر تبيح مح لدتا هكم نا ىاخ ل دي امنع هيو دريل | تح نب أت نك أ

 ف كاربطلاو ريحا لاجر ىثدعلا ل ارو جوعملا تاجر هلاجر يذمرلا مرش قارسلا ني رل الات رببزلا نب هدا بع نع ميلك رازبل او يارمطلا
 , يويصلاداجر 8
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 رم مايص و مالا وسلا الا هأوس امنَد الص تلا اذه ىرىيسى خالص |
 لن لك كادكد قلسالا ري لت هاوس هريس ثلا ماين احمد

 ننيصللا مي صرمح الف هاطتلا كب درب يعرفو نهج
 مه دسم مىملأد ممتع إد عال كرمال و نالع تاكبس ةعربط غل

 فقسصلا ف نوم طتخشق هظنلب يئن  ة م تيحنص دانس ااه دان

 3 ٠ عيلصلا وس نب

 هب لص تش اهم بجو حالت و تيولض طن الب اه لشن نيل ب مالض

 كل يلع مكمل ضف نم ثي حلا انسب كس ة نص هي سجس قش تيب ىو

 ًامسرحإو لهدا بان نارالاةة كلن دلل اوءمكم نيب ليصل ئممال د١ اولاق

 د ني ز قرحالا هك لهدا هاو نما
 امين نياك ١نليفلاوب ع انهن سيزر مص الاالييصن تلا 1

 بلت , ع اننا انيك كنتم |! ناو لس نيني, لضفا ”منرعد هجومي
 كيمصنللن اهتياعُذ) لزغملاب ءايصخت مم لمتنا :ئ حاصلا دوق ميمحاشلا
 || فن هييسحل تنصل سر هيدا نيك ني.رب اج ىع به رف ضابملل جيلا هنؤم
 فد يئيملا تخلق د ئنعرجل ادمع نيو در رلا ىبانع يارطلاهاءرو

 هيل

 1 اح 0 يلاهك سعب كومميغل اسلاب ىفصصيال نان
 ظ اويل امان طلاب نسل ب رعد ىحوصملاو ىينمسلاأ
 | صايوياثب سلوهس نع 0 يمنا شيلا يلع جالا اع ىقمنت الو تراكم

 : !لاصر هلابجر يميملا لا
 ل نىك دمنا ينينا نم[ وكل ]8

 دعب اتا ا بج

 امير كوبمتب نحرحإ ناسي انصن ةئاوارع ناطيطتلااوامه :عااملا

 ثرسناد هردعب هيي اننلاع رمههقوبل عسرقيو لاهرلا اي ديصي لمس

 دوهلب نمي هرك نل بيج مي وو داما ى هي اوعا ه دامل امسح موراحلا ميم

 مد اوريجحاتم يدك ا ىونيوك] لها به نيوهوترح اهلاو معبأ
 مرداس ى داسسلا ل شئاناك دا واتمنا قو دم ارك و ايدل وشمل باع |
 تماووا نب اشل مت اركي اظنا بص نموري منا يام قاركتاتوالا

 بكس سح نم قش بلع يحيا هي نيم نمل مسد غلاتي ى ُن وبغ ال هييهد

 ةراصنالا دبس ما هن هج نع هبي لرع ي دعاسم ار قنا نب بييكأ نع

 نفسك هاقانا نت الوساوس ان جيل دعا وبش ا يطا يا ةارنإ

 هس ملك ةيعج مىيِهّلا لب يب و يرد دله ةزكنءادبج انني اتا كوم

 ؟براضنالا نيسهحما هت نحو عمل 20516 1 كوسا
 ع 4 هب

 دو !تءايباودلاا ع سيملو اع ىنا نب ب تك ثيدحاه) ىهد ئلادان

 | بلا هيدي 1 2-02 و كت + ب كل ب سترسل و ل < كه نس

 0-3 9 0 ل ا ا ا يطل 20 ا 50 ----- رهف و12 42ج 2 5 ا 9 7, ص
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 ٠ 3 .٠ دهان دحااهل جرذي رماد
 هدد اركاش دبع ارجصي اذ! تاقيلاو دهزل إب عماله عد ل ا

 ا و قلاش تيرم انيق اهنحانم ىزماينع | رسم ل تونالخ
 اهريحا ؟لص كوتد ميللاوهحو كالمدو صم لوص امي مملع تّئقاو

 م 0 نوال رمرظنال ذو 1 الدم سلاب

 مبان كلا لع مي اطبخ. ا و شلع

 نوي امزلارثحاؤ لالا وللا ةبل ادا ادار هزغالا ناطيشملا
 5 00 برك كلها ةيدوبلا بابس.الا نم
 يببطلا لاو مهععب هركذ لك ةريعو لتّتل اوب هرحلاو نتمد ا ىلا يدوملا 5

 ااا للا هلل لا دلتحأ نول انقسم ةيدل ب !اييمل خامس قتلت ئقبلاب دازا
 تال ل اعبر اش ىلا ىب ١ نود ئقبت نو ايقدر هبيدأ ىلع الا ضر الا "نسا د ىم

 يلع تول ىم١الاداق توَتِيلا مدعو لمالا لوطل كاملا ىسه ما لبعلا
 تنل ءاتو يسسحدات مك رامساىد تنلب ل تم ايراد او ينارعا

 مسن هكشلف ل دوه لكك يس يلا ريعو ربداو لبق ني ىلع ا اهعزو واه رك

 تشب ًاملخ ةر وسلا يلاروتساو ىلع مس هنولرثصااو هسح ل و فاوطلإب
 ترانا اهسل أبر ىو ارث ا نمد ىيع لهش ان رع وامان دج او نك لاكثر ماض

 نشلح ّىح ىلجلا بع | اللا حا ىاقملاي داك ءجاصن قحخل ما

 لقاحلاو لمالا ىلع رّمعم لهد الا انكحلال او هحور أايبعم تحل ان نا اهيل امك
 هاجر نب بانجو هار نب ىعب ارسل اك لحث ! مصعب داو نمد ىلع رتع
 سعف نم نال ببسومد لب لك نكس يل و نوح زلإ ةَقيمح ل مالا صف ثا ل
 ةبؤرلا كيوتل او مع اظل نع دمنا لمالا لوط نم رل نو يهز رلما
 دن هاذصو هكروو ىإل بلّمل جه ةوسمو ةرحالا نايس واين دل ئةيعرلاو

 ىضزنو ةءاشل ل اومداو ج | صل او اوه اورتنكاو تول ارك تر اول تى عا

 ةلينعلا هذا: «رنيبجلا تول مز ١5 !اهنال همت رونو موك لكما

 | تيطاعس نوار اهسدنالا ىو« نم لمالا ىز وحطأ نب كات و لق امب عدو
 ئوفمض لكوتملا ال ل لك رمزا يا خو وع نح

 دئنتمو ئئرتل ا لو

 ع * بسصتصحل نع

 و 1 ا ب نيخ متينوصت ياذولولا مابص

 مم مكان اخاه د انسشعلاو ةكلييقل انام تاطيتسل م هيدا

 يل ههنا اؤال ءادضأ هضاب ىتسبابأ ىاظيتس اره >اكمضحارياتو ||
 ناودكلبدا !نيبؤا تيوتا مهسمدا يب اورثا طرا دان ةردوبند) نم

 ادلب فو داسلإب لرغالاو ةسوس ماوهو نملا نس ميه

 ل 0 ملمم ئعواخب معز
 ب .هداعلا

 عبححسص

- 



 هل يي يبي بيبي سبا سس بتاتا اهااتسسلسلملا

 ا 8 :

 نأ بس ان اكليل ر ويلا رمال هتان سني و ه

0 077 

 : بالدطل# كااوتونوا 2« ايسماوو ضيا ىطاللا يدان تاع ليبع
 الطاو ىلس نصووهيو انّهسالاو نيبال كو اتش نهدوس الاطمتالا لا

 . ء هعدا بع نب سرج نع به عاد نو هيلع ليك
  ضيبنأ د ليف هر اطنادرهدلا م اهص ردي لن مايا ةغاأ ايص
 تم نصا وجينا وجا اورا تيا ب يول ظئاحا درس دقو اهربع ليقد

 3 ١ ٠ حاجز دعا نار نرد اناث عيال با

 هياكل ةعوطت يملي همز لهاا ايآ م رت ايي

 نأ نلكدا تح ئ ضم ا لاثتا لب لب لتس اوأ شلل ر لعد اوس مل
 نواعم . كك قرع الرو الكلاب اهزذ نخسو مللت و180 ال

 ص اهنا يان نئ اأمع ىع فج ن انو ارنتكاسا ئاابيشمم د ككاو
 0 يمي دلاو قبميباو كاربطلا اضيا ممغ هاو دو

 نبررسمشب هذعمب مايا ةتسس ماين ةرمميا ةرسلطج كاطيسدزتسزاشم ايم

 يضيع خهخلب نال ماسلا مايست ه دعي مايا تسمو ناطمر عي ى لن

 7 . هانأ ند ىح بج ن يح مقلابلا حرك حرصا اهل اسا

 هاجروا 0 مطر بلسحلا لاخ بسلا يقال

 هديل مادي الام ردا علوا ناعما قلما لا فاطيزلاا !ديلاهسساجلا|
 بويول لا يلحب ءادحو بضحا للم علوم هدا نس وبجد اما
 لتخولا رسب ريلي نا هارصم قلفورو هالك يحاول ليس ىلع

 07 تيما ا يس علما تبن ند 14

 دج ربالا يو لظجلا ميكامم دات رثيكأ لع ام نود رثكمأ ةيك انوا مموولو
 بن اهدا اع بضنحا فا ار وساع موب امصو تادابعلا نم تس لكم ظ

 هروكتسب ج ء ماو بسدتدحا هلو هيجّومل !ىدرقسب مث لص مانو ىلا مدسلا
 مدى درا نااهلوسو نب ةلفحسوا و حلزبتم لنك عل اولصد ارح وو
 ه انمي ملبخ ء ده ار وس اع مايصو ٠ بعد و قم د4ملل وط اة فذ -مثرع ماص

 ريافصبإ وكت ملبن اهدو مي دارملاو بامتتشل !نددرمكت نا ه دع ىلعاوهرا

 هبلحرتع ديم طيااوجن اما نع بحكم ريراظنن هل ي أي دو سراب املتاو

 بحيو ىراع الا اعيجةع اجا هبحرثح لب ناكر كسي وزب عكحالا درالا

 3 5 اه تب ا ثي دح دول ىلح نيك فصلا

 كاسح هع هئمرةذوع مويا بل مب نلا مايصل فرع مدي مابص
 ينمالامويو ,انآلا رسب موي مدرع موي ةشس اع دوق اهضو قميجأ هحرط
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 موب موص وق هب ش ميثو بعسل قدوبلاوقب طيدحا قدك اال يحي موي 1
 ديحا نب ناعملتس مهو هش اغنع تنهي مللع يملا نم ايان جاخا يذل ياتممرع ا

 انعضلا) اف يهدلا هدر وا سس نب هيملولاو او هوهمض يود دل لات ىطس اولا |
 ا ا عحاحم ا والا جوبثم ى اهيس سل دم ممن لاقو
 هفعص ا ىوكعد 000 ]

-552 

 الكم يا 0

 هموص مابُيد لوتساع وانرع موب فكذ ناك ناك تملا و هتفلاعا
 فلوسي ىلع تلذر اننا بح ئنث سح لاك رع الا درج نع ىهحا لاك ةزرس نك ىح ١

 ىلكف ىلاعت كاتم تبسلا موي ىلُدو !لفييوفدو ملسو تش ةنب) لص هنن

 0 ورنا انامل سد هدا ىلدلصبمو اكلتعيلس أنا كنا
 . 6 +ةفيمرل نبأ
 اهقوقش جرجا >نب ه دعس داهجل اي ىا هنذا لسبع مي درملا ماين ١

 س اًيحومد اكسب سلال المنكتلا قيل 4نلرإ انج املك نعد ىااماع

 ١ ا اورضد لع نب ييلتس ميك يويملا لاقل دردلا ىف ١ نع تمط هري اظن
 رهاظو فيسنم ئاجرجلا ناملس نب ىسيع مش لات جرحا لحب خه داعاو يينا

 7 اعيش لوك نيزهنو سدا هخا زي ارذع دجوي دل /ؤ:نا ندصملا حت
 6 هه ةةجام نب و يذسنلاو سو داهيجلا ف ينمرتد ادقعر علا

 3 م وصلا محام

 0 يي هاه روع او دوب شراع اور وس” عوطتلا ماسلا

 الو هاهنا ميم عورشسلاب همزش لف طك ناوماصاك ت١ !كشماّوع
 ف هماهاة هزلي ممِسحوبا ناتو ! ليها جي ارز دق |هيضصقب
 مب ثني دكا [ رح او ر نع ال ثيح قام لات هرظفانا ه وانعق بكتو
 لياقته رج الثور هن اب بيج اوانفتملإدرم الا ميك ةشس اعل

 كاي يلا اقر انعتذا ىلع هرطنم !ءل مرح نب لاو -ملدالا نيب اهجحب ضل أ للع
 مانع دك تن مح يلع _وبجم بوم ام نال هل جين ال عوطتسا يع نا هموممنع
 رهد بردتش بارشب أع ض ممسو ميل هددا لص هدد !لوسر لعد تل اك أه

 هب ف ت لاك هركنم ةياح كنك اا اماهددا لوسر اي تلّقذ تب ىئض يل وان
 بي او ي دمنا الا ةنسملأ نم ةوري رول هدا عد وير ئلوملا مالك و لاقم هدانسسا

 متسول .٠ جيل ياض مارعدداحرب واني ياسدنام ةهاآور كلب كلن
 ه ىيككف لتخا

 9-2 اعلا قصد ئيب و هدسسب امر ايحلاب عوطتملامراصلا
 لئلا مريع نا وينو يركب موصلا نالمبلع باكي و لادّرلا لح م 6

 هس تيبتلا ظبي ال هن او ىف اشيل بعد نم وهو هرشسلاب مزديال



 كل ا ااا”

 لما اسم سس بوم اسحب ع سسسسسسس هس نمو

 - نوعر يميسلا يع | لا قش ) نوع سس ازع ةر اه. داع هكري نددت نت قعم

 رغعجر ىبهد نل١ لاذ ممامآ نا نلع اتدانعربزلا كيرمحج نع ئييصنم
 نع نادي نب هيبرس ئئروهارم نب مضارب نب نعاضيا هاور و كوم
 2 ل كانا وس مضنو داو ىهه نلأ لاكرذ فا

 حجر إس موصلا نن عم قم يار اعلا صبرا اك ناضسر دب ماضنا

 اذهل و لاوس نم تس موصركاتيد هيل اداعرؤم ل اتّمذأ نب برهد نيميلا

 رهرلا موصان |نب ىلا بحان اضمر دعب موي موصد نومي ىبعشلا ناك

 تلات ينام زب يبيك كرو نبت يصئلا دنم نابع و عابملا
 نب يع امساوو كام تزكم جيب دو ب د نمت اي دري دامك و مص يبن ذلا

 . ه ىليرلاو عا انعي احد درو عنمولاب ميلس سلا لاق اشي

 هسؤب لغ بحيندم مموصرج اذ هش يو ىلع اه ' نان أو ءابعؤ ماصلا

 ْ ليمميس نب ىيحأ نل ديرك هلممو سيد ١ نع رو مونل ابرايغلا >قرئغتس ١ ن ُّظ

 « كي دحلا بطي نريه يدع نب كاع افعل ئ يهدذلا كان

 اييانح رشات بلح اللوم كوي وا نسم بتيص, ملام دابعئ ماصلا
 قمت ملأى ضتتي: ب ايرخا ناكب ناي لك نع صساتنا موصلا مَييَمح نال
 مو ٍةرب_رئاذ فإ | نهزه ىف ارح لا تركش مؤ نيه اهبنركال ير شتادقلا ىيصلأ

 نيحلاو ب مكي طم رادلا كات انعضصل ئ يبعد دل !كاق ن ياعسل 0
 قحح نايل نال كح هريس رع للسان يتوج نب لاق 20

 ه لكتسم كري لح

 ل 1[ جاصلا قالو نا بصي نيح نم اة دايع ماصلا

 مد أذاذ هه كياياناش اركي با بتضي مل ام سناب درشد كت خواسناو

 +ةةنسن ا تيع وعملا نأو هب اور لطي او نمسفا يا همويص قزح ناتغا

 مد ايرعبتت ص أوم وم 4 ماج بشل !رىقد هرحالا يلع بد اعي الذ ضرغلا

 مر دست يق ج نر ةحاسملا بيلو ئعب ىاوع تئلبد مصعب

 1 . سبع نب نعرش هرجأ
 لى مراعاة ىدع وح ان انيك هال فك فسد ارب ايجار وتضيلا)ا ايلا
 كامافبنوطي هزت ويوم غو ةهعور از ةتمعب هوركللا ةاجاغم نام

 ته عاونا ىحاأ نيد د لضم الا هع ؤد ىلع «+بمبنت هيمو ياطملاو لاو مس

 رطصلا,ه انكر دا نئيع ريح دات يلاعت سا ةينحتقا لعرعصد اوه وش لكلا
 .ءاهشنل او مم دع نب ث انصقنلاو هب :ةط وبن ايلف ان نيحو لامكلا بت ارم تلحات اذاو
 ربألاق دراناونهم ملكي مدرلاو بلتد أ و ديلا ع تظئعحاىو هغعاسربص

 زارة 7 عوكل واح بدني ةيعمالا هله نكي ولو ظعالا قابرتلاو
 * جويس طب نييلعللا
 ةناور 2210011111 ياقوزلا ونت رانملا لوا مود يأ- -ىيصلا

 يأ عي لاق فدرلا بلح تدك جاحد كتف و هنال كذو

 0 02 يي ع

 ا
0 

 0 37 هما



 ذا ةيطلاو رمدا اه داص ف تي اند ١ ن ىجو جابسصد ادع مؤيلأ ممهبحلا
 هنأ انين ن يدرك مدح دن دي ترا ول عا ودك

 تا ناةعرماعلل باىتلا دنيا مهران معد ع اها خدني سباميل هج نمراالا أ

 من مري هانحم مسالاو ءرلابوا ةىج اولا ة ريا در هلغنب دؤملان عئلإب ةياورلا

 م وبل ! ةركب ن ورسري هد زرب ئلكوملا كي للا نال ىسهسلا عافت را لمق ةادئلا |

 مده از هترزيدنكدي نملع هركذب لعمي نا هيلعت هيلا ةّمرار قوي ا
 ١ وم اجا هيمملرلا ىلع ع بلط صب اتيحستنالاو هتوررر ركب ا

 ملازم يلح تنخو اوه دل د اسما اديادر اذ ردع كلذ راي دديشاذ رت
 م ىاىسان ملعاو مدببال ال ريجال هتبسستد يبيعل اروكنسم عمج م لك له هتسار ا
 اخ ناملع نب ييئع رجا نب نوسحلانع ميلك دع نيبعض لاقوة درهف4) نبا ١

 ىع ناممع نب وىننع فسوب نب ريغ نع 6 ورش ك. ١ انع سايع نب ليعامس)

 ه قاىبس 6 ورد ىنإ نب جوصوم تاعونص ىلا يز ويلا نبداع ن نع نب ن اع
 ىلا ) نيوه لجر ئه ننابع نب نع يلح نب ةملسم تبي دح نمبش يدا كورتم ١

 فتسصلا حيصرمي الك كام اوب ىنن ١ نع -ىبط ى!نب هددا بع نب تاعسا نع ةوّره
 ةىان يلعن ايبب ب هيسع لب فالئعزم الوورتاو هِيَنِي نط نيمجّرح قتيلا نا ا

 2 ؟زلالاىو ركس كيدحا نه تازيملازه و يشأ ىشانع ةراتو نامع نع ملعج
 سبب فيعصضومد و هيباناداب ر نع رجا مامالا يسم ى كرا نهي الد ١ ا

 : هولا ى تلولاوضِتتو |
 00 الع عتيل اد امم نال هلع ابالا ىقيلاو نايالا ثممل رصلا ْ

 | ئينسومئب ه ديعوو هدعري هناا وا باندا و هر تاو هنرادهتجاو أ

 بميلجالا ةوك وضد ئوتيل | سايالا مزج ناق نم د هن ناءالا بكام لب ن ايالل ا

 ْ ةيارريب ماسصاخلا مِسطَملا فر اهدا ئّييل اب دارملا لازغلا لاو لانولّسلام ررثلاب

 | نئتيلاز | ئقبلا تتم لمداربصلاب دارداو نيدلا لص ىلا هىيع كياعت هسا ٠

 ظ

 يع

1 
 ضل اوملاو ةيصمملا رد كا اولا ةعاطلاو ةراض ةيصعلا : نا ندم ْ

 انييكديربما كايد نيدلا ثعاب لاوتس اوهوربصناي الإ ةعاطلالع
 وبصل كنا ىنحالا م هنتر "بتال اروثبن اررالا تصن ربصلا فسصتلا ناكذ ظ

 هبحاص وع قنوت !كروب و بولطلا ندعبي ئتلاملاركب خئبحلا لاك
 | جة يرإل زال ةدريح اسبر ازس عض احلل ةييديعج تامر ةميانالي راما ظ

 1 ده يتطا ع هز هلوح ام دوعسم ا نع ظونمجلاو ي 0 نع
 6 .دحاورْيعو ٌناحوب ال هفعض يه زلا لا: بود |

 ذنلتلاو مرا لقب قاما موو اجب جند ل فاصلاب يمنع ائحي ضرر_مصلا١
 بيمضسلا تبع اونو ناطبكنل | شحوب مكيالدا سشج ئب عام تاننيدلبلا#

 ا ةمظلايل لوطا لصلاح دن لوتس ارو نيا يظخلاب طلت تمضا د

 ثرملواةتحان اتق : لئربصلا نيش يقال هاك يعورلل مام كيذ وا



 هب مب نب ههازلأ هجر د ىدو أنعتل إب يعرلا ركن عبي اشلا ةجرد ىدو ى ب ١

 لاهنت مثلا نيو اطارلا]# ةنيظدباديطلا ةياوسحا هاوي تيما
 ْ نع رج صد 5 سل اكحا لاه مستني كازغداكاكاعربصلا نا اهرشد وب

 ب ابلا زك وربصو هلو هب واهأ بي حطلك نك مر مرد اىلعو نمرم مردملا

 من يحوم ع ايدام نب و رداؤملا مكن ادوبي هلكرجصلا|
 هاضيأ ىىاب رلا هدا اورو ىرمتسالا

 9 ا نممجاص مدد الخ ب و باقرلا ندع نب لميا اتصالا

 ىصارااب 001 لو مالاوىن قمل و ببا انيدأ ا

 اذالالو ف اود ولا ضع هرج مار لوا سليجلا ىعرجسم الب كاع ةلدسلا ككل اينما
 7 هادعالا وب تمس اليل الو ؟نجلاب باعي
 آى 2 د هلإ ىتنكرم 5
 0 .وضحضبت االرقت كلا هببرل نا « مهر ا!تيتم الملا بدلجتو 7

 ًادهلعليجب هرج ودل لملك و تيانملل هلم درس الو علهجلا تدع لبر اطال تالا
 نب مكحلا نه بط هددا ىرع اسح ناك امام يومي نا نمىملا ىلعف

 ا

 ىلا ظ
 0 ارو اميلع هبرتي يلا لئ اهدايعاررصلا ظ
 ١ هوركيلكى اح ليعتس اعد ب ب ب صلام دصلا لص ١ ءنيريح فكما

 نايا يلم اوما هدب ظلام يعل ةرق تح يصل رتا اسوار ل و
 | كح الكب نيررد اصلا هههارشب نت واعبطر بص ارو صم بياصل | ىل ءايالدوطب

 خبيعم ىّيِب اصااو دا نيرا نررباصلار شب و لاذ ايدل الها ميلعام_احامنشم لك |

 ايوا ةعدد معتبر نع تاو ص مي لع يملا ثوعبحأر بلان اىهسائااونات ١
 يلع سب الص ينملارم لاق ةربدرشد ىنا نع ه وسمو رازبلأ نو يسييملاريهد

 | قنصلاز مرر كد رك ريصد اباهرماك ربصنإءاهرمان حيَمبل انة ارماىلع مسو ٌ ٠

 ا . سديبعوب اد وسالا نيركت ميم هربج و يئجيملا لاق دشن بسكب سيلو هتعمل

 مر ابرع دحوتالا ده نا ئدوملا »ب مسيطخ و ئيحصوهو ىانلا |

 هه يرائلا جيم ي وهد لب شح اذ كوه ذوعنو هلع لنعاذالاو نيدويصصلا ظ

 ه باح ىثسل اًرود نا والوص وم د١ تي بح ندطشلل 7 نوع
 | كيفك: افي لا وهلال و هددت عومأل مهدص دوادنعممصلا باو اصلا

 ةببصلا ةاحافم ناخذ سن رلاد رازبحو ةبيصللاة سرب قكتو سالا وهب

 تترسكم) يف والا ةمدصطر بص ناك ههقرن و بلقلا عورن ةعور اهل هتنفد
 لكم هيلع دحوب الذ اهيطربصلا ده امدس | مملعن ايد أمم ىف تنس ا

 |( كيف هلل ريو عمل نطل ا زر ىسابخ نبل :نص:و فيستا نلللمل داك
 ّ ه هومحصردوي نداولا مي هرييحو ىجيملا ظئاحلأ كوم نع
 بحاأ.كييإل امش او عم دلا بلح“ 'يعلاب ةربضاو لوالا' مم نصل رع ربصلا



 | تلاتة ىي ان هتدشس قوتسلا هك دل اب ةيامصلا بنج ف ] درا باخ

 بح 0 سوا لا ىلا جئمرمصدا ميلا نبا ْ

 هى ارور ىكيأ رت بود عتيل ربصلا ب هدتسل او ةييصن لد مر

 مرْم ايوا قّرعوأ عبسيو | :حونك قكعريصلاوت ومي ىح لفال | اوك كن نعربصلا

 تجاتحا ١ ::ليلح عاجنع و كا رج لمالا ملك ىكىلعرامصلا اك

 مت. السيروم ىسسحلا نع نم هرب ولعت ئب ريح ان لاعربصلا جاتملاو
 هىصئئااوخ

 ا” ارو لون وبطل نيوتيلا .مورلأ الريب ن اعالا ننرمصنا

 مركيلع لاق كن اسندالا نم سارلا هلم ناييالا نب . ناكش نيل لاسم عم بلاسس

 ع نايل لانا الب اف عوض مضر ثم هدسجل تام سلا وطن ذا بقه مز

 هد ناد فرح ىلع هيدا دعي نيم ا دار 1 كرس لل

 ا الن هالوك لع تلثنا ةنمف تاضا ناو ب ناطا رغم باصا
 ممم ةادلا وذ اب دسحلا لهاو نام ا ماا يملا سا

 مقا دو نمارمال |نم 2-52 اد صخص عمو نصارعالا ئالوه عوقوم نسيللاو

 ناهنلا بحي تحيى الع لأ( ناجاد ىمع ْئ يداْسلال وم !طسسحو تمر لك ى

 1 )1 اننا عاجلا بش رود ة سمح هيلا د در تن صاعلا] الع

 رنعو هيسش اهيبأو ريصق يري اميموهود غب د ن رداد ىمص ود هر شال

 00 عيل نعد هر نب مالا هسا ىاب و ةركذراششنا

 فييحص وهدو ىثن أت رل | دري هد قرعلأ ظف اكل كاق تاو ةينسوملاوببا

 هدلئح دسمعملا ىلعيرجصتم هن لذ يلع رادع اب هماسشم١ىا نع لئكربصلا

 عيال يح بصل لاعربضو انمدوي ّىح عاطل العر بص د اوظ_:هتبال
 م دبال هلوعب يبذل تش اه ىاليكلا ى راعتا اهانع د نا جاؤنالا ه نهر ايش

 ههئرطبتلمتي كد هبلترمصي نم و هر ىهيدو مله مبرما ئد ىمعلل

 للا اماسا تره نعت ارط هاما ج و مزن م نسم نطو بقل ا مص نم ن لد

 يقاوكلاذ ئ د يعرشسو ير دت ْن ركن انك ه يعيلخ ىلاحتيو هن اىبس هل ناومد

 ياكل ا ومصدا ىلع هيلع اونا تؤتي ل دال ام هرم اي يرشد مملُح ىلعتيب
 واود و دمد | ىلعريصدا هب كغنا نعاوتتا هنهىلا هلكيردلا عجرم بالا جبال
 ماهل تن لكنا نع ؛ىمشال هيون ام ىاثدا ىيئطئااماو مرت ب هي

 وصحا كاني اغ نيدا< يد وبع ماصق فيلكتدا ىت 2 .اأن مع طّقمسل هلواضيا

 ينيب هنن الكدإ ميرفت ,اهؤ طم قلعدلا ليلا وس ال ايكو يلعنالا يقسم 2

 مجصادركأ وم هناو نو رمل ايس وة لصلاة اءاهيلا يراكنالا تعدو

 يرش ياهل سنا بتكاهس ازرع اه درس ئح ميصصملأ يلَعراص نك كلما ىلع
 منجل يااهل لمصر ؟الباس كلل فسملاو ا مولا و ا

 المولع يا رع طلال عربص نمو ضرالا واهم نيبانام اشم نادجر را نيام
 نضدالا وع نيب اكئدخر ىلا نيد اه هبجر و ةياتسامل هدد بتك امام لي و

 2 2 ش2 تت تت تت م سس سلس
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 ىلا



 مر دم (مسشس هل هلأ فن ميصحلا ىعربص ئمو معبسلا ئيضرال |ىهلم يلا

 تاجازيلا لطارس فوت اةيسركا اعل ىلا صرالا موع ئبا شجر ول | ئبام

 ىبعلاروب بن شارل نرتواوهحلا ليوا اءا: ى دولا هج: نان رت اهسخولا لذ
 رج اثدأ ورك هب يامر رّمدا دروع ىلعربصلا نالرك ذو بوظحمن اري رون اهل ىلع

 ىبصلاو ا رارطضأ و ارايدخال يلع ر وصلا نم مياس كد ب الد رئاقناو نمرملاو
 سس وقملل ب يوي اه ريكا رم اوال انان تامرهملا نعربصلا ندو هُدوعرماوالاىلع

 كجرصتم اج ازغ | قريتنا يريد او شكلي ناسحالاو ل دعدأ نب اياد
 تمت لعام ضاؤت ى فضا ةوشبا قيد ب اوه ايعيطربع ىلع ايا حو سنيسلا أوقد م ان !

 ند دج! دف زو ىل جات تيدا كرم رواق نس وتتللا تاغ اهيا فلا نم وول ظ
 ا ا 00 يصرح دي لعاب ويحنا ظ

 يانا نارك ناك اذهل م وهم بطخحوت رضو ثدانتلا اود ماي عباتيجد

 لين انزودتوف ان داع ناك نم عاقيعك هامور اديّينربالا بان وادو فسيم ىلا أ

 تاروماخلا مديد وصلا درا اخت مقرر وماملاىز ناو تاييشملا لع

 .ةتقاارس نابتس!ردرريشسلا انهو , دال ما دح ءيف له تلثكُحا رو و ةكصنا
 نب ججساوب وجاك نيس رتحداربك وبا اردنا نإ هب مظل اذه ل قاوم

 ىلاغ نع ىلع هل ى ايد لبحر نيَع يسو دسه اني الباوي ئع اعنا ىضوي نا

 كس 10 هي د وحلا نب لاق ىهب لا [ضياهح هادو. ئد مولات

 ل 6 يبي د

 هماماقن ايد هيسار عينك ىح يا باول يزلا قب اولو لقطلا مي ىمتلا
 مانا ثلاثح ني مسار ماقال جرام هيرب تاب يذلا عْيسلآو لولا
 سوه ليز ناوارملا دل انكل أ الو ا قيكياةوعن الكرب ةيساحنساالا | خلب اهنال

 كسرد ىع ع تر اكو اذقي وله داط تيدزز نا شناو كاملاب تالا راق

 3 . + ئئيايرشع

 دع يو اع ىن رفعتا ب ءل نام ارا الا كر دب ىح ميَحَم متكلم ىلع يبحنا
 ٌكردا او اذ هطلخا نحالا نوكوم ةعئشلاب ىلولا نحب لد هبييصد ,لّكرد

 سلع اهي. نشحالا كرت ا اناو محتشم نحال نا مهشحاول نسب علب ا

 8 .اضياىهيرلا مع او رو هندا ىسع نيب. اخ نع

 نيرم,مل ىلع شب راع.نلاطلاو .لط لع تمت 4 س ثنا كيب عرطم جرتتعلا
 مس ناظم ثرلرع هبا عرس محارم تاعب ميسا ملثعلا تعد هنحلاد انج

 دويل يشيد لام يول موراي اري ويم مورا اساوةنبراالاننجلا يضل لاا

 م ئميعرل و يع نإزبملازو و ىهنا هناك نم ثي ىحلا|نمدو يبيعرلا تلك نب ١
 انفي ايرعا ىلإ هت اسس ربثكأ ]نفد هقكذ نيو لقيط اءالار ثنادح يقنع ننلاَد
 مظس انساب سرنا لي ادعو ىف بيطخلا ها ور و يدهد نلا عا لاق ثم

 ب يح



 . ٠ « ره الخ ب نوه و

 ككل ق دصلا|مو اييبو ن وكي :ةرهج نا ئصي نأك تايح جت حب يسد ئىرشضصلا

 امظاعام نم هل ناب هيلعاشكلا دإرملاو !كيشا عم سش.ءلص 5 نش نت ىرغاذ نجلا

 هطول اي تاج اطس ىف رصلاو لا مالا هيله هرياع سكر اكس غ انيالكك هى ا ئسار

 ئسح ىئد لط ى رصلا د ذاتى ةبْلَك هنامرعو سئ كاع طانل هلامماو

 ََى نصها ملا ىداهز !هنالربح اك :مّرحالاو اينرلا ىريع فد د ىذلا حلخلا

 ” راما ومنا ىلطضي غرم و انوا ارالاو مشو لّرهداى ق دصدا وي

 داكعلان  أَدِد ىبص ناكر ومالا هدديب ىضنا نم لشم انهو تاًماتملا قت

 ٠ ءلضنلا نع حر -

 تاروزممداو ا يش ارب وكر 1 اير كيا: مكر د ىصلا

 ركرلا فلوملا لاق همست ارورججنا شل إبرطسلا ىيعص لوصاج ىع

 انيعبسلاب داركاب ارت اظئاوالباوهايب اضياوفو رق دصلا نم ضم |

 ثم ار نخ بط هجولا بابإب مجول ارقد هري اظن ىلعاسايت ب نعال

 ٠ فيمصو حو بيعثم نب د احملم ئيملا ل1 <ح

 تول نم ناسالل انيهلع ان وكت يدا دلاحلا ميل اوسبكت وسل ةتيه جنت نق ةرصلا
 11 ا سلو اا

 ايدو ينل ن ارك ىف ةيصلمملا للملا و َيلعخأ منالاو عجوملا بصولا ووُمدملا
 * يل والا يبيطلالاّن اه وعو ميلعو هل اه ملُخاكلاداوح الا ركل

 ٠ ليدا 02 با كتبا نأ كفا امحا كلت وددت اننا كرس لعب وكل اسرع لقي نا
 بابسإلا لبَمَم مصلا اهصفرسَم دوسلا ةتيم هلو رّمد بلان ١ه أمم سبل

 1و تتم يلعبوا نيس ىلع ةادارّمم م انيسلا] ايكجر دتم

 تما اذو م دوكتم ولأ بسيد يابطل جهازا روارؤتساا هيدي ف اها داتاو

 انزل الج ]خت يك ببحلللا و ملاين زم ناكل انو هاه ككاح هقنرتجو هببسج

 كاسم مف يق انوا ! نك مل انهم هل دو نصل !لاع ةروبك ل ئيرار وا

 ا سل اللد يطراج نا ةرعره يأ نع يايهسلا
 ي3ياتقا

 والا مادجلا ابءوهذ ١ الما ءاون نع وطن هيا باور وسم يو رصنا

 ٠ ااا ملعب اوه لاه الاذى ائاظإربوه ىلا اونناعرصما لمح

 مهتعاطتس ١ مرسل جلل اهكار دائعزرجتد ىّدلا فاح ورثا بطهاو ءريكحنا نب

 التل نايلكرصح مهعك ا ردا يراصتم وام اسيوسمحلا ف ةنايلكد ارصح

 لاَ ناهندا نب يرحل هم و لكل ان نب سناب ع ىانيمدا كب يم ئادح

 رقتاحوي بس اق يشم اها ئرد ةقبي نجلا لتس خلا انسيصداز يبت كلا

 : هم ى قئريع

 تان ا بجردا مذ ىلخىه داعش : من رص يبمجالا نيكسملا ىلع <ّورصلا
 هِيْمُم ئيكملا عاجل لصماميلع ىيم ملصو مق وص نات ١ناتترص يا

 ل ل عسسل
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 قمم رو و ىلاع انشد نك بع ابال !ىلع مبيع رمد جب ىائال عمد رصل|ولع ثح
 كذذ بعد نوكب نا لك د نم مز. الرستحلا بتيعر هج نب لات ١نه و ىسكسل ا ىلاحلا
 >الاو اب دهتمم كلك بن ىطم و اجاح حج كسها نرك لامتحال اًمئطم لضْ ا مهرلا
 ي نمّردا ,ْئسح ىبصلار باع. نب ن ابل ب نع ةاكرلا دك ن تس مه هسكجب
 ةماماوداو طوي ١ب اسلام هرج نب لاق يبعد نذ ١ هرتهاو رك احلا روع و
 . 0 ٠ ياربطلا (اهدادر

 رجانداوربل | لا ىورعملا جانطص !واعرشب بولطدلا عج ىلخ مَ رصلا
 اهيبنامإلا س١ بح مخ نمو دوسلا| عر اصم يق ى هلى نري هاذ د ادهس اهشلال وع يب ازهنا يا يخرلا لص نيلسملا ئيلصالا يا نيدل اون ارب
 ريل نو بق رصل اا اب رمش اذ هرثحاىلا هددإب نما نيريلا نكت و ةرتيملا با
 يس لك طم اهل بد و جورلا قيفشم لاملاو ةنيبإلب نايالل ايع دم ناك ىدصتي
 تما د ايلع يعصي امايفمل متو أ يلح لم (كل اب تببطر اا ىسسشنل او ىسنُمل | ىلع
 ثب ىلع نب ديع تلاد ةديب رملا تمت لاك يار والانع مهداربا نع داقر ىلإ نبا ليعامسا ثي هحنب ليج قكنب ير وي ؟يحاصل ٌممصاْح تداتشأو
 ل15 تبتر واكب امددا ىمي'لجج وزع هلو نح بلاط ىلإ نب ىلع نب فاسحلا
 مس ميأع هدل) ىلبص مدد فويس اييع مل انبم بلاط نب ىلع ي نيح نع ىلإ ىثدح
 > ىلع مق دصلا يدعي نب ىما اب سلف ىلع ام اير نك تس ال لام
 نياوهن مضارب اوى ىاىسا هب درؤفم عع وياه حرم لام من هرهاولا

 . 1 1 و "يلد نابعسس قرأ
 ”مقرصلا دارلار من ومضر ةووهْضلاةانع عب كباو دل اب ف ان وىيضيلا
 0 ناره اظلاو الا ضودهاع جد اهاملاب عه نب نانئلا لوا
 |نمانء نال ةشفريكدالواو مك! ومأ اما د املا لش ند بم النمش ! اهل نب | هني ناةءق رصلا ديم نيو ةصلبللا تءاعد احنا عزت شعت اب ' مق ىصلا ناهم اينما ئو نب ويمن او هيشسرلا تائالال هس اندارملا ١
 || ائتح ندا دينعر اضد هج ور لي دع يذل ١ هحو د تذل ادعم ق لصد و
 ظ1 لات ءانعضلا ين ىه نل ١ هدروا يدا ىيق نب ووعدك و | سن !نعراف هدد هيدا يوس بويع لم همر اطد ىلع ثح لا ىلع اه هيد
 ظ 8 ءئاحوبا وتتو و ىتسال ئحم
 | مراياودها ٍبونح نب هب يرام ةكى و مضض طرد د ارهاو قيطنلاو 1 1 يصل ا« قد ابلا دش ! نم ىاكشلا لاق قب ص مج ن ىقي.دّضلا
 | كءاذى اولزم ّنخ دب دنجد أو بي دعملا» معزوم زارت مدعو ىيحولا | قع رمت ايد كادي اوبس مهلضئاومهو تلاط ىنانب لع نسب 1 ل1 انصار اهل بيجو نوخرتف لائمون عضارخ هلنسيب وعيا
 نا هيو و لحو رع هدا

 ه ىساامعت نب نع

 فكن نإ 202- - 2 يلا بج 3 معا © ِ

0 

 ا



 5 انة يزل !سسن لأ نب يم ومر اكل 'بيبح مْ يي لا

 رمل أ لاق ىذل أ نوع راو لأ نموس ليم حو ئيلسرإلا اومت
 اذ ذ اومنو بل اط ىنا انب ىلعو هدا قفار ل وثد 00

 ان ىظسلائ ارمب ةرات ميسونعم تدعص يئلان ويب رصلا مانا
 1 بت ا اضائوداؤ ةيمصتلا -ن اقف ىرهاوتايالاو

 أسخن مفرحلا ب تكف معدوبا بلح امىلع اهزع اورخ او ايشالا يلع

 0 | اهالب ةعيللمعا أ نب ئجرثا بع كي ده نم:ىياب دلو ةعب ودم نب و

 .ءاريضتلاب ليلبواذ وب مهسا نا يدنكلا ير اضمالا ئيم اللا من
 ه4 ىلع هن لماما غب ع ا فلق انعاونح اهلا وب اىلاوس ازيا خلد

 حاصئائ مد ابهازرلا# جمد داصنا صب ةهعبصنا لضا مع صلال كّنع سملا

 هنميجور هب و مصنع ردشسيلذ بص يملا ىلا ملَقَْس بللعجال يزل ا

 مظعارسرم دم هرسموكت اوان هزسّمدو هضلاع عىصّتح هرم رهكشل و

 بم ضن يوندلا ءيعضو نع عرش! اهفقن يل اظ ئد ألا نم نم انهو هنانعل

 | يلعمسا لص هيتاذدوسر تريدس ل ا بن اهصدا نمل جر ىع مح ن اىأ نمام
 يي اهي هرك ند عي صدا اولاق ةعصلا نورد اماقنم بطخي سو

 | ءُاَمُث لاخر :مّسدو لوبركب 'صمح نافا مصعت وف 'مثم:قشيمل ||

 ْ لام عم ةئاظخمااو رى كلااج نو نا يا) بص نم صعلا فام «ىنملا

 ادن عوبرب امو قنبر جيلا ءرقونبلل ةيلطم جا 0
 ١ مو
 كار اكل ريسلل درعا ضيطلل داقوان تيل ميد د

 ذاكلا مع رص «شانسبملا فت اني يشع مىكغ اس اووطض مطارات كاك ٠

 تالا ىف يا هيلع امم رح ئفبس يأ لكل نكي هوني مياقب رحى بس ١

 4 راسيلات هلم ىحم يويهلاو دوعصلاو أيباد نكي يا ليزا

 م هيج فص موك يدم مه |ىيكاث ابا اهبان يبطلال اوادومص

 000 ا با يس نانسي يه أ دسم اع م يكص و دك ىح

 . ٠ مورجب مديل نيو يرواشملال ات يا ”مهسممل نب ثيردح نمالا

 أثورمصي ئيص حالا نالدب ىمسر ومرطلا ضرالا بارت ايا بيطل١ريمصلا

 ايلاوعدو لاَ ه يبطنا هطبض امكوأولا جند مس اوضو الع ايش

 رج نلاف ةد بمطيلا املاك بطلا ىدحضلا يا هببشش ملفنا ىو
 سغاشا “مل ناو هماقم عام همككو بدو هنارمتن انا خياششا نلطا
 "دي تع ال :راطكدا طن ابدا شكا أ ناو ني وشدع ا كاسم

 ناو هلو ىبطلال ام يضرشيوا يسح عياملو انهوه دخو نا! نكو
 وزخلاو ذآ ضد ابل دريم هدازسج منع علت يأ طر كسا نما نه

 جسدي لاقرمهرعو ديحاو ىتماششاو ناشضنم ايكّمدأ 7 اع ا

 - تنم اهولو وصولا! ماعم قم رمت اكل لا لا دع رانا كب ىلا بف



 ع رس صم
 ا منمكل مميِعُمم هب ةرايطلا
 | ندع“ او مسلاونصو بيطنأ اريمصلا ظنلب هريغود دادوبا هاهد كا فب لح ويجلا رظسو مح دلع نأ ادخار عج ديل نهن لطهد سانا |ىصلا نم هعلازع هل مبدا ةمرحامل يشل تاج جاب مرت و قميرلا لاف تقولا
 ١ رتكسشمل لصالا قرخال ه1 عم 0 جحا باوق ا امن ملوتل ميلا عتيالو اذا دوجو رنح وينج اجت ميل اوونعرلا نا هانعم ىبل قرشسالا كاقرج اهرب ياراح لك( ذ ناذ ني دححلا نم هبرصوطتب نأب راك يؤ سشلا لح يلطي نس اسمالاو يضل لب , عارجإلا عملا سيل ىق 'رعنأ !قاوهوش "لت رارل ني اور ظشد هن سكن يبيلطلا ةركذن سما عر انعم | م ملا رسكو ايلا موب مسمر .١ ملف ىامند !قّسيلذ ركبوا ىسح جدام اهل ايتس نم عنب ماو املأ دج دج واذ اذ هبوحردملعيل ام كيلخت دز هلو هيلع اهدنا اذا نم ميسدر ق قع ام دعم داك عملا ار وبيط نئيكسملام فذ تمدعام | لمحت ركاوا اسم شيبك ام محتمل ناد داولا خش مسا وصو ريمصلا . ئطسرادلاو ارنابح ني ىححسو يو هدانا صتخملا ظن الا اق نك | ىكنا كثب نجح يوؤرلا لاق رشم هسمملل الادج واذ اذ ج. شع اك
 ام ىميصاخ ىعد ىلع: اند ذل شت كلظا دم حينما لاو هّدص رذلا انتشال يرحل لوح انال ب ملا قب وطب هللا لح ل در روح كل ؛ نا هلت كاقيال | ييرشو وا ىسح هن اسال ا ةيرورب لطي مهتم | نا همعو نان الما
 ا م للأمل ون الاصتم والامن! عرس كذا ةدانلا حن مسايت هنايدر ًاهنثأ زن عيام ومان ان قاحلاو ماشا نلحو تلطملاكإب ىصانج عئرلان 5 مي, ىعاطالا ىلعاوباجاو متل اب اهيلع ن طّقسي ة كصنا لذت تاك ثيح دي يصاخل ا! هيمن اشنلا بح ذو اصلا جراخالا حول ةطقانلا
 ! نعر كرما ظفللا» ىطكقرارلاو 7 , يت يرمصلا لاجر هلا هلاحرو ىلا ل 6 هولا! نود نمالا ةربررهد فب يوتيعو زر وعكس الو ازلإ لاو هرب ه كنا نع | هزتسحو نازملا املا اوغا عب هب اوهام رب مث ىلس !نإن در رويىط قعتسملا

 ةيح وملطدفافلا |
8 

 الات نئحلاصلا ب اد رنوك ب ولطم بوي < ئه مالا, ب اضنحاةرثاكلا || بم طلخ اوس اد وعملا تاطتخا نجا نيم لانج ادهم ةراضكلا
 |س مم نذ هذ مهغم نيل و نيل لهن هبيلتتلا يشي اعني مه ام فازفلا
 اماطخملا رهن نب انك. ىوانملاو لك 7 بط ىههذا يوه هيف نكي مثو هيما تمم اذا هب نس ايلفوزنمدأ لجال هل وع ناريمد ماره داوسل ب ب اًطنحلاد
 1 بدلا كاق و كم تبي ددح ج اح بال اهب قيارعلا يب واو ىبض هلا انلات هركذن لوتيب سو و لك هدد اىلبض هيدا لوسر تمع هناشن مويلا 1 أ دناو زب ذره كا فرجت انا لاق هيب وشن اي) كيلخ م ةلتنا اتت هيما دوس نق ىو نخ نب لعوق اب لغد يش يردن هينا يع وب اكاقا



- 

 ع ةي/رلشابإل ل >2 خل

 ) >7 اهل ةءمقرف رمل جم
 / هعئرل ولطو لسع اعرشو خازتنل | حطم ةعلوشد ىئيلسملا ئييرب اج رضا

 يذلا يلع يع ملأ لام لقسا ممم ب نكن يملا ةث لكلا هعاعلل

هلان مضت ىلع مرع نتن ارض ناو يلع ءارخ ود
 سب هكلالهومد يذلا 

ةممالا 5 د ممح ضب كرد ناسد لل لاقي ل مّمعاةر وصب يا
 .ىم

 ئرسحلا نب هنا بع ثي دح نم عويبلاو .ث5ىاسالا يس نر نب ريثككي هح
 نع ر وكملارثكقي طنمماكخالاى اه نك تع ةربر شح ىإ ع صيصملا

 يديصمل او امطرك ىلع تلات فوغ عب ع
 يسزلأ مكمتو هب درت نس

 ررشك نأ لوالا ناطتلا نب بقعت وا ىتيذ ١ ثيدحلا ق نسب ناك ناسح نب لان

 نابح نب ىع نازجدا و ن له هب اًهيحآلاذ ئشلبل , ١لاك و ريدك ملك ميم

انّيعيال اثنبل و لاو ةعوضوم نيد ه دج نع ميبا نه ل
 جيسعت ىلع ايامل 

 نكر وهاد وادوب اوى اشيلا ك2 اق نيو هكي مح يصون وكك ينم يلا
 0 4 0 هان نكل | ن كرا نم

كشاو ليلا نم عني عمان ىلكس يار كحومد ياخ تيمنا
 ١ سمس اولاق مق

 مد َةظحريد ىحيامو مالكنا يدر ىع تملا ناوا انزع اكشن هنال بَ

 لحم حقاتسل وش نع هش هنكةلربب اهب مهتشنو اع مطقند تماصل ! بنتو
 1١ هلع ' للنت والف ل دملاو معد ا سكسو نحلا لود نع حصل اما محض

اشنلا نع هسئن عشمو هينميالا# تيمي نب لق ىا
 بن اي ىطساىلأ عر

 فن فذ مدعو ةرام ال !سينمدلا مب ُ هاند وهي دى هيذوي و عيلشل

 ليل ف لح تحد ل يقتس | ئعب بادرت ابان بي نيجدأ
 ءارابعتسي نم

و ندلا درس وهو دو اد لغ لخد لم انضبا ناد نعا نود لمت و
 ||| نبل ص

لذ ككتيذ ديكحلا تلي دام هلاسبن ناد ارا بب ىحلا هل
 امو اديسل اهيّم ااب

نهداقن تنا برحلاس وبل ىعن
 تيهس ام دوواد ل أتت هرمهاملا تيملا ث ا

اسللاو ئعلأ نمرص | ىثن ناشال ىلع سيل وامكَح
 نيزيكا بطع ا ن

 ةككمد در وم نم مكدلذ امبالا كايد ئن لكك ك لهو امو اميب الا بط

ءا نط !يوهرردصخموه دار وا
اسلل أ نب لاتسمح كاران ا3 ا ة

 ميك نان 

 |١ انهطابحاو رعاطلا ئ هلع ةداهج او ٌليخ نرجو ئتهدتع و لكن

0 | 

0 

 مس

 اهكح ناشالان اك داو رممههضمعب لاَ نانبشلا ليش نتاينانلاه ةهنعأو

هلو داع_راصربخلاب اكتم كسلا نه ناسلل |
 ىشند اين م لؤدا يلع لقيم 

 || يشاع بابهثتلا نينسم يك أطرلا هكدمرفدب و هه نككو لطابلاو

ف ق لرعلا ظن احلا لام باطنخلا نب ع نب نخ نف كلام وبا
 | نوعم ء دسم ى



 بيعس نب ناثع ميف طلطب ل او سنن !ني نط نم بعسل أى قدييبل هدر واو
 ناؤلزا سنس اروع ييعصلاو لاذ تباث ميار مرصلاو لاق تباك اور 3 او
 هأورو سن !ىلا جرم نسيب المعد | مله ور ى ناببح نب نيكه اورو هلاق
 تزكملدمبال اهذ هم لكى كنمو دار واد ردلا فا نعل اكمال اف ىىكسسعنا

 سلا ن ننال تكس اذ اذ ناسنللا نم اياطخحلارثكا ناذ ةردابحلا عفءا تبقلا
 ا اون دّدو ةدابعلا باوي ا نم مظع بابب نسبلت دعم وجال اع هنت
 لاا و تربعلا نيكَحلا نس ار نا ىلع اهلا كديجا بعدو لاق كلملا ليد ىلع
 كلامو ناقل كاتو ناسا سجن ىكا داقيعالو طابرالد جالكيضنلا
 نسح 1ك الم يهتم لك ند نب جكس ناك منن ند ماللد ان ايو هلسال ن اهل
 فنللاة: ىةمع نضؤط اهنا نع تمبعل |هنمو تملا دوط_اثبا تملا

 .٠ ه4 / يجمع هع ل يوك رن ب ريجاهبلا 1 ,
 . .ائاكك ناك نإ دزملا نعْنصت آو اك ك رمال تسع مئاذإا .
 ريكد ثيي ىلا نع ناكل, تح ناهست تملا ىفارسلا نب لاة هببتل
 رطخي طال نعي بلال اب تمعو ةدح اوةلج لان سد ريع عب لاكن هينأ
 هرزو نح هبل تيمي ملو هاباسل تمس نب نوكاللا نن ن وتو سيف | ى هل
 فبتدترميم نمو هبر هل ىلدكو عرس كريط هنا تصد رهثو هيلك تم ّنهرد

 تمحي مل نمز كش ناسلب قطان ميك ناشد جلطأل وسو هباسل تمعب مو ءبلق ||
 لان نمد امسلل ١تمهعم دل ةرصسو ن اطيششلا ملك ناك هبلة ب الو هم الب
 تاودابسا لدا ئد مدا حان نب لهدا تصو كولس باب راو ةماعلا
 سن تاط اي ئيرسملا تيم لاحو تم اننالا نب دم اسلا نيكل اسرملا تيه لاحو
 ْ ايلي ن اى عبر عسالا تب دح د قبب من ايلك ك أو حالا ترصحلا مزرئل نه سين املا

 ١ سيل عب نيلات نعردابع نةربعلا و نايح نب هجّرح يش نلا لاَ كاسْملا ١ ءاهيكراج ا يبع هيمو ةري ردد يأ ئعرم باوصلاب قطن قطن !ا| د ون
 ع هه 1 هريصطمعب عَن وو ىتس
 | يرتتمل ارث اضلل اهس راعر روون اون اة ند هيلد ام مل أكل ني ري تيبصلأ

[ 

 ده يو سل, تنسي تسي سحسم 9 رج قل ل::ج دوج جم بحسم صمم

 أذأو لاحت هلوت هيلع تاضما للقب ملرمخالانع اههرح) ىنن ! تن ! مو قدمو عاّقسا مي ىوكس ام ند لاو هل اىقتس ١كَرَبُم قطاد هل ال حاوكسشسل ١و



١ 

 7-5 د عاهتس الا دحب اونصناو هلوّوُم اوتصن او هل اوفممساك تارّيدأ رمز اًذاو

 «سسلاك ,تنردار هع انقس١ بعصب ايىلاعاّتسالا :محاصالاو م اعل ادعب صاخ

 000 تاك قمر ىصلارو

 هاثب اورو يوم ىل

 اكو نايرالوما سس ا ا 0 يعجل نجا( ايرس تيمل

 ىلازسلا لاَ ف كللطا ناايهن ئملاذام الئاشاو تالئخدلا كيوتو ةلزانسلا

 00 مضي قي دخلا ناك د وةر ورضا دب الا تيصلا ةمزالام

 00 اوكا يدروا اًدود لولب هناسل يلاريشيدو ةرورصريفب مالكلا ند ككذ
 ىئيسا حرس ند و ةرنحالاو اني تي ةاسسنو احلل يضل اه اك طئم تار هسلذ

 كاسل ظئح ان ناومد او راّعْسحالا نيعب ملااورظدو سانلالع نامه يا هه

 لقا ي ذوي و ةدسح وار خسيدو هبهونأ م تيرب داب املا طتتسي هاذ هنم

 اهم يحرتصلع فرغ ام اكريم كح امن اوادحاحْرامت الق دتحلا تدوب و

 ناعلس يلا مالك نم ةامارك ورم ىمهلا اور نب نلا نب نكوهريغ تي بحى

 يور يهلد ىلا لات بهد دندن تهمل ام تنمق نب مالكلا ناك ن١ ناّمد اباصو

 ادول مقنع اوتو هززبر سس ىلع مطو ايام لي ارسا يب ننزاط تامل

 ىهد الانا نصملا عيمص رشد او © هدد ىدرطسا ناب الث هيلد به ذنب

 ١ السباب هاجر ضنو ترقب لبدم اليرمالا وسبيل وب ثدي ىلا

 مازتلانبر ابحالا ه دمج هتضتق |ان ه يبن ينئنا جارعس ااضتلاىلع

 نضمحب ئ واتلطمام ان هداقتع ان يزحاّنل دآنم فرع ارك يل اع غنييعكل

 هوي تامصال دوأد ىب ارح ىلع ملنع يهم هدالطاو عو موصكت ادابعلا

 امهحلحلا يبد نلا لاش قلرا بتي الك للي عيان تراددا نعرف ليشايلا

 سل تلاقثو تاع ىئم ىلا يوري ىاورب نابض نب دلل

 1 بير هب .يف هقسالط نو لص

 008 هلاخا نه هل 081 دم نيصم ىس لاي هللف وجال يل ارييحلا
 ْ بيبمحلا انة بن رسزع بلع هريسنت نع ليعس اه ىيعذا يلام هلوت

 مون. ىناعن هل قو ذب كاملا نوصل | يجي دل او عيضاوبا عشنا ءثع هادر

 طازه ضفرتمك مسار. ةاجياد' قوتلا ةيبه ىلغ ي!كزبذ رضينا :
 , ىدح هل نذئي نا شيرعل ا ىدعرلخبب امال ا يخاطما اضل
 ايقمنلاق دات ىاهطعيناللا زن تم هن .اوهسل | ى نب تحص يئن اهناننديعلاب 3

 نافانعمودب اسنفنلأ هيه يي ةئاوفن :ناكن اف بوضلا نار اهدار لملي
 عادل قصب ا يس راسا ناايحال هم [قافصأل ع

 ْ .٠ ا

 كسل است عسل طلي ساس

 ننال مرتعلا تن ا هسلر تعانق اا نكت مازح ناوركأ ب ىصتن ةزر وص االفإ

 ثاو ند



 هع هأور و سن لع (وب :ئح هيي" ىف امس الا و ر وص ىهسست و س أرلان ىادب

 ٠ . هه ددمسل ضيب نك نه لا اضنا

 ©ياوجلا محو ةودهئسا رسب ىماعملا نم ايندلاو ةياقد محأ رعب مح موصنا
 ١ سبب ولسا نم يعد ئل!ت.اوبهتسلا عدت ى يومملا مهند هل الر اننلا نم ةرشح لايف و

 م م لسنا لع لاق انه ىن ايالل مصخشم مان الل باسع حمشلا ناو ناطيلسلا

 | فون اك ةبريصب تانيا هسطب الباذاك همنطب نيركتااعو ىم دا! اليمام
 ا هئعامد ىلا هت بعف نيو ىعاصتتلا ةريكألا رجالا نب ملي دهام هول

 | بلع بلكو مىلق نب مرعملاروناويوطتنم !وعيش الميل ار اشءا ارك حلا نع
 | تركو هن يب كوك د تاد ابمل! فياظو نع هئيضم س اهملاو لدسكلا
 ْ م عفتل هقيس ملع هدد و هتريرُ و هيضع دك قفىودسح مر لى ضئملاوداولا

 | مىص ,مالعالا صعب لاك مراخلا يف ككذ نعش ىبم هان سب هجائعام ىلع دارأنب
 | لما[ ءارسإ ءيضرتس امتحان سارت لا وطس ل

 ! افلا ىبا نب ن متع نمت ملت تاراحالاو نجلا نع مب ولفل دج موو
 0 8 4 هن اطّسلأ نب ومعصركريرملا ديعس هدو

 | هيل سرتملا صلاب ةنحلا زصاو راشنلا نب ىنسلا | اير ىيمسيل "مسج مولا
 | تبانمأ غوايش رلاى هيناسفنلا تائالا نعرداصنا ىعمتالوب موصلا
 | روس جهان ون ؤيجلا رسككأب و سرتملا معداب ةنحلا ص اقل أ كاف يرمحالاي
 | نمايعم أك تاؤنل اراد ىلع ور اههتنالا نأ يرق الل ن اةسبل | ىلع تئلط او لظلم ١
 | كاقناياغ نع ياهع بطرتسلا عج حلا نب مذ خامات لئو ئّن اسيلا
 | ه 0١ه 1 ه ئسح وى ٌنيدملا

 | بوعلاو مف يريد لصخ ىلا ةييضلاي اة درابلا ةينطد أ اهشلا موصنا
 د الب و ةلاغةرارحلا تالةرارحلا رص درداوةحار ىد ىس ىف درابلا ليعسسم

 ٌْ | نكن ال ىلع ىل درب نم يب اكلة دراسه[ بو صراط ودعا درب او هيحوا ناك

 | نعاةزابع دربل ا عوض و لصالاو ب اطانا يومه ادرب نب يسظلاوا تبث با
 ليصز اجي أو ةباهين د كب ىف اهات درجب امرييط ناك اذا د يوميلا ناانملاو بيطلا
 || ةدرابةعيغو دران شيع لص يحرك كد ةباط تسال ال يبس ىلع دراب اداب اوقد
 | موصل الصالا نال هيبثشلا بلك نم بيكّرلاو ييللا لاق يرش ضبرلا هركد
 || قحلب نأ هيبكشلاى لسعالا نا معل ابلا نم هلمو ةدر ايلا ةيئط اك اتشل ايف

 | ةجر رلاىل هيبشلا ملي لصالاك عرشناو عرش اكل صال !لامج ب نك صنف ان ١
 | هن مسن نا ع رجالا وجر اتشلا يره اصلاهانعدومطد (بملاو يوصتلا

 باق ىللحنب ةيسانب دوعسد نب رماع نه قيد هبط ع مه عوجلا وشم
 نع بمد ىع صل ميهص !ندد رب اقل نيل بوكمد لا بعشلاى قييبلا
 مكب نب ديعس هند ُيديلا ل اهدا بنع نبري اجنع بم نع كلام نب قشنأ

 لاكوادعضلا ف ىه نل) هدر وا حسم نب ديلولا عمور ىزت ١ طلاتُم !هنكت مسن



 لاكرافمضلا يبعد نل١ ندرواريع نب معد د و ى ان والا جوي قاهس سل دم د
 :كععم نب الن يكلم ماظسلا له ١ همها تدر يزاخلا كاك وام معض هيد
 ص : 7 0 نه ىنوشك

 ',قيث داهريصي بااعمالا ي اريصملا فمصلا طبضير سكت رعب قاب موصل
 بي فنصما طبُتحي ةديجوللا يسلق ن وكس مب لب ني و ظلفلا ىلهتنف لاو
 مها! 5 وادب به ند و نب ىءاصملا ق نب موصلا ناد ارظلو هاو ارط بفد نب يا هللا

 )فهو طبلمب سسككأ و بي ىدتنلا, معيب و هلنراككالا شع انددو ءتبوطرو
 زلم نبلغ ة نب ان هند نا مج بارو سل ارح نب فنسملا هتمزاكك الا همع

 يا نمي اصلا الا يلع نكاد الركن بلت لع يطاحآلو تعمس نذاالو ثار |
 سما نع بلسان ايفوؤوزت ب اتناؤب او ىبط اقلطمتوا موصللا ةزجكنا 0

 | ه وم دا مل يارجل ر يدك ب دينها ىرع يميملا كام كلام نب ١
 0: 5 ٠ همريجرت نم

 ثوُهكتد موي ىمالاو نورطنت موي رطئمداو د وموضن موي موصدا
 هب جت جيىيعتلاو رطملاو موصلال اَعَم جيدا لهدا هرسم س ودرشلا ىف لاي ١
 نسح بيب ع لا و ةر رمد فنأ نع تلم ىانلا مظعمو ةع ايبا 0
 75 5 5 ..يي ىلا هنع هادرو 1

 ىلا ناصر ىلإ نام ل3 ىيبا كاد *اوىسئك!تاولصلا |

 ايميتام ناصمر موصو عيا ىلا ةينيتلس ءىهبا ة كص يان ون ىفاضملا ظ
 اذلو لعاتلا مسال وهم نسيني اكو لكدا نع تن ارك هل وو ناضمر موص يلا

 لاقو يتلا ملبفام ميلع ل دازبحو طوكبب_ريابكلا تبنتتجا اؤ ١ مهللا تللحد
 رئخت بوت دلا ناالر منعت لفري ابكل ! الارئنتت ايرلك بون نلا نا هانم يوقملا ظ

 تاحر د هل عُمر و هن أس سح هل بدك ياغصرغغد ال تن اك ن اذ ةريبسكى لت مل اه ظ
 ةرسررمد ىلا نع ناطمر ركذي م همكك ت لصلا ئ فد ةرايطلا يرد روح ظ

 7 ة «'نرع ,ساىقر

 ك6 ىو اان لان او ناو زيابكلا كيشع !لزإيرل ا 4 ةوانكيأ ةويجل الا
 مب سو ند ىلاكت وفد و بوي نلاذ نسين كت نب هل دب ال قت ناو رضا أل
 ثا هسان دا نب دركارموطت نعب ارخلا ! دال مكر هاط ىب نيالا هيرتبال
 بازل للص ةراهيطلا ه نه بي ىلارييطت !ناك تاييسلا ىف نب تانسمملا

 وهو بحص ل اكشن !امهد ةردزب نب لاَ ها يينت سو نمد برو و ًةر انيطلا

 تاولصلا هرثمكت يلا ئرد ابكلا ب انجاب ةراهكت نارتملا ىعشب ري افصلا نا
 ثايزلا نم لالا هنعد لا 5 اًئاومأ اوبتنجن نا ىعم نإب يتلبلا باجاو
 هبوب (ه يااهئيب امرثكت تاولصلا نا ثي ىحلا ني ينلاو توما يلفيلكتلاوا
 صلختل اذه دورو ضرب دراو ريع لاوسلا 5 موملا كد ف رياكلا ةيشجا اذا
 ثالل بداعي ردل اياممد ريل ني سيك !لمعد ال ارد ابكلا ب ادنتجا كي ال هد !هنلم

 ٠ || ةميمأو ربابكلا تيننحا ايريامصلا نم نيئسرامل ةر انك سم | تاولصلا



 ممر نصي اد ميرسلاب قلنا وح ارسل مريس ان“ موك

 سنن اجر د هعترت !نيهو ىثن مصر يصيب ال اه رجا ةسلج ةريسو ةرئنص نن

 سكك دلك مكمن هش /امزرج نع رنكم نعيش باص الب ري اغضب ياي :ةييئاكلا

 ةسماخأرب اهصو 'ة دحاو ةريب اي محب ارلا ةريبكراصالا نالرمكي الف دارضال/عن
 تلطش كرم اص كازو يفستول الا ١ لّمدع نظن هيف دراهم صن سابك يأن

 ظ 0-2 هب جدال: رج نمت رهان ا ”ئل انا مويينم ذاالصارنكتال جرآلاو

 رلا ىا غال ىلع بص اها تاك ايوة كصدا ئاإ تككسامد السنا |
 | يمل امملع تحواترالا نم ريكت اهيا تكلم اجل داسصالاو ذ لصد ا ىلع ةظف احنا
 هاتوا لسككا هيا جطلا لشمو مح ربصتلل هنلظم هدوكو ترجلا

 ةوسنم عم كاذ ققذ |! ١ اممس هب هوبعلا رعد عاب عطب رغتت نييئئلاو

 دبعلاد اكب الفت ءلمضما لطا بنظملا كك وت ندلا ىلا تملا نسل ةيلغو ولنا ١
 | اهضارضل بلطو اييع لوم ذوهبسلق متشمو فله ايياعن ناوايرلمشد كلو عم |
 ناسوملام د ب نع بحزبانملا ىن ه ةاكرلا نررح 0

 ى» «.تاطتللان ب نين نيارع بط |

 م نم رمد اب صمتي ديبعللو 000 ديل يم داشنللا | |
 دطاحو هركَنيو هه ضو هدم رؤسالاو ةسيرملا ىلا وع نموه ابق رويس /

 . ريس يف ىلصا نال فالس بيع يف! نب ةياوس ىد رجلا 5 مكه لصنا هذه
 نع نم ئاث نوي نك كاترب سن فرحا كيد ديانانم اوشا نوت اا
 اياب رابكأب هدد ملسبو يلع دنا لع بلا نايبو ليالادابكا هل | اوم صل ١

 نسبدرو مله ةكصم او است روسو واير بد ميه ق ارحلا ني نل ا ظنماجلا داق | ا |

 نب اىهش سل رك نمو كمون قلع ميلح ويضم نع[ يوك ل رولا ش0

 ةمإلا عاصم حالا وانس هه ةمكب 1كم هسئنل فني تبسلا مدي |
 مسرلاو ابك ئب نال دج اسم هل كلث يلاالا داحرلا لش ال نيحانمد ىئاسالو

 0 > لحر دشن هيا اهلا سيل مدا نب ب وضامو لاما ةل 7
 دع نب مار نب وعدو هلى رهين ىبلعيج نم :لميلا ظفو ةريملا رحب مناع

 قرملا ظفاحلا ل 3 قرحلا ننيلس ف ورجم حر ضح نب عمار مغ نب كار انا يس والا

 ٠ .٠ ديحرؤ فيسنص لدا ىرملا نب كاقو َفاَمْث مملكة ناور ود اكربعت اميل

 م ةالخئ' 2ص ني اهالصاذ اف ةلصنب ىشعو اسينح ل قد مع اح ةعصلا

 ةالص يسمامس او غلب يا نالص يسيح تغلب اه دوو اهع وكر رفش اذ

 ناثءالا ممن لئمداؤ دار الأ عم هن لصلاناهرهد اظو دكاذ ن و نب اهالص

 ن اكو ئيمعض ةعابج ة لصناب اق يلعابس اب نع اني اهيل ايكب الح
 نخعو عوش لا رهن و ثاكرالا ماجا حم ادرهمم ةالثدأ ناياذاو ا ههجو

 لارا لو يعسالام لا ىسوم كب نا نم ة لمدج تالكدأ نم كذ
 ماممطرش ىلع كد تاق ير دخلا دييحضف راع كك د 0 دب
 ده ديلا اك ل ةالمم هلاا ه٠ ....سإ اكتم ا رنم 131901517215133 لشف ةئطعل كما ةاستحر تر ب نإ مع تسلل تتنشم كلا رأت عقل دسسسا 222222222222 سس



 رهو

 ٠ يمد نأ هرخذاو

 عرج يمص ةكضناو لص نا هباع 0000 ى ةالصحلا

 قيساههم وانمد ركذ ق ليمن نات 5 محي 10 ا ىانناصلاو
 هي 5 لصل ا ن اج نع !ربطن )رح ىف ثلا ياي مارحلا ىيعملاف ةلصناا نأ

 ةيرمارويبسم م ةللص راد نيريح دارلا ن 0 م ا هم ديفا

 تيس ةلصدنل اقد لضنما ل ةلصنا مترا نع دحارببخ اد صروانعن الم |

 رز نعت 15 هاك لص نلا كلا مارحلا ريبسلاب 5 كصل !نوك ةيضو س دنا
 |0011 اجو يازلازب كيس كد ءاضالا هذا همام جَرلل حجر مما

 نيرح ميم ةلكصنأ ( نا ويد عملا ابحالازثكا5 مارحلل بعيسملاج 5 كحل

 1 1 وسو يم ا م حام لصفلا

 تاق در ىلا رن! نع بلح بسحم نلالا لح 5 د ابرلاب مسي ىملا نويت نب وهكيبا ظ

 تاق هلاجر يثيبعلا لاق ئسسح دانس يذسرتلا عرش يق ارسنا نيزلا |

 | ودرع تالاتع يما نئسسح ثي دحومد ملك ىمدصعب ى و ا
 3 هس د

 ةرشع لهفة لص او له تل هئان مايحلا نيستا 5 كصنا |
 ئتمطب طبر ىلعاضيا ؟ن طاير ايتان اطار لا دصييس مم 5 كصناو ثلا
 الا !يرلاد و دندارثم مالا لو باد نم مطب ارم طب ار نب م اوهو

 « فيعنم هدامسأب ىشائع لح ةنلص نلا كرمارتئللومب

 تدع ىلا نومقيايأ كانا بف جدكذلا يا م املا ىوهسملا 5 لصلا

 )0 كوذر لجا ىل ناو يهات كم م ا ل دك يامنعبرملا

 روبل ئةلصلامليضنو مابتعتم 'ةرهك ىرلث امن او ”نلومقت يا ةرورمم مك

 تطيل مع بعسل لص هيامسزع دج ابسلأ نس ه أىس امنا عم اجلا
 6 «َاهويا حف ناوكذ نبجزي 1-0

 ” 0 الع ل اين ةرضؤنلا تأ لضحاا نمح يدستستو < ضنا

 0000 لسا انه زير جس قمموم اد اطير رنمشو مارجلا
 تابطعالاه نه مَع ءببتت ارجلا بيينلا الا و اوس امجد ن ناضمررسئكم

 فر اعلا لام بولتلا و لات اهف نأ ىةزودفيلا و 0

 د انوع اشيألا و تتاناعتا يس اح نه اكننا اعلا طركر ند فارع نيا

 ناك لح يازو بحتن دج دولو مث ات <مئمطللا بولتلاو : ننس الل ن١

 كرانملا لص اتت ايككر او ئسا لان كيرلا يجون الاد رجا

 حاصل راكد اانا احلا بحاص دخال رجلا كب ودل ليئالاوةيش امسجلا
 مّقح ئح يذ لك يطع نم لصاولا مكحل اذ امني قحلا يد ايك امبيسي ماكلا
 ا داخل تعدم اهي هام تو ثحانو نفاه كلو نكت

 - مىلقدا هوجو و ت انيبلا تايالا اهر املا ةشر دس نيب و تاومهنلا

 اكراينصالا نمحب ناكد اع ١ نعحب نب ك١ نط اوما ضمد ىف
 حسم مسبب سمعت ح هسا سمح وح بسس

 ةولُكا

5 ٠ 
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 قدورباتلاطسوئ ىلا ةطبارلاب ىفتخيو ىشوت ق رشبب ةرانئ إب ةولحلا

 ' رسمه هلم لنج نب هك تك م انعد يِلَت بج الوب و ضخلا ىلإ يزن

 اهالعطست مهد ده اكسو تاومالا يحلاصلا نتاماو نحلاواءمك لي اند 0

 :يك دم اتا ةوهؤ ا يحاسلا لعام كازا و مهمطللا بولا

 بمارتالا ةسسل اجب لب بالا سيل كك د رجس ل6 هنمزنكأ دهس ئ

 (نبحاصال اونيد روي او ى ىبسل !ئيب هملق دوبحو ىف ترملا ىجبال نمو ميه

 يمدالا وج مكي اللات نق ناو هنا اهعالو نشك ىش !الو ماسالا لاح

 ةنرعبم اهن يافعاو هير مهالعاو ١بئرلاو نراعدائ محلص انث عم

 الحله دان كد وجو وكب ككياسلجر دف لاخو مارملا هجسسلا ة

 ديان تيب ايد حاميتف مح سري هع سولو مساج تيا اهلا

 تينا يملا اديب ك1 دما مهدراو يب ىدا

 هه اج نع 0

 مدل يما بون ال اين لكك ايسل 0 ادحم يار ايلا همص ن.ليحلا

 | ماج ناله كب الاشا“ / مونال | ميسم اكيل |ندنع نقلل حلك امملعو

 تل ايمان هزل اهلونالا داي بارو وب لك
 ليلفلا نفح آكر هن لت اننآ بيس نبدا م ايلا دشن انت الاالاب

 ةءانقول نع دمع فيقمي الل ةيال لدنك ع اجديما دعمت ىب

 ه ه دريم هدلو ىصرب نكك يهلي هل أضن ا مع هاو داو

 ا اينرلا جامعتي ويوم ياؤمؤئم ار ونة 26ه لصلا

 2ك م هيد فرثش يزال هلك ىنوسيج تعد اسيوعم اك ابو

 ليللا لظ نيئئكر !ولص ادردلاوب |لافاك هرغو كد انحلا د انش اكن
 اهيرات هب ئح ةروحا كداررا بلثلا شب اهيكرث و ربنلا ةلظن

 يونث و هدجو ةهظى حنحوع ريشي ا لرص و حاولصتاو عدلا

 اداوسريص هج ولا !ولعلد يح من ئعلا ىف رسظت يح بلظلا ه نمد
 ه ئدوو هدب يدمح ولا دك اذ ئيح ء[ صحو رسراصبل ! لمح ! هلرسب

 كيب رف انلكو روش و هسيب شح نجف نوذحلا له ! اميس سانلا

 ب زح نس برعو ىمي,جئنلا اذلرب مرحو مهن دعب ةشيحولا تال
 ارا و جر ويمر دراما هاج <

 ىهلبرلاو يلعبون اليك و اور وأشكل ان نبا سدا نع "عر انما ركع باو

 عرش ف يرسم اعلأ كام يلوا ناكل اممل اه ارع ىلث رون زا ظنا

 3 و : ٠ حمص باهكيلا |

 هسا معضوأم لضم يا عوصوم ىل اربح "موا اي عوض ومريح ةلصن |
 اين اتوا: كتمتسل| نيا عاطنس نم كثادابعلا نب هعرش يا

 مام 0 امان اكننم ثايرالا مم يتحسن الم ى نامإلا هى وسند



 دل و ابل اهب يقرون اكواغ ىاناونت وة الص مهلوط اورمه ألا ناك
 0 وبار ل زعل بخ وجا كلاا يمص قب هش يمد نيدو اب ىاك حسي د
 يو سب تايب و طاجن تيتح ادقوالا حاسم ف صنع الك
 251 ننحايال الع ىت نليعال ساو هنا نشعا دع كمركا نس زا ديفا

 0 ب قا كلل لم راند كلت عيططب هلاك ابيع لتس
 ليتل قناسساو يبح ارصمن | لصا ذا ن اكم دعت ّىح «مكر تل | موي لك

 ئارارلا ل اقو برمدا ىلا ]سس رثد 5 ئاوس ئيكم فيلل تيت لات رعن
 ”ىبال ئتحعكرلا ت داق 0 رد ال وع اح طاعته تعج دل ا
 لاق برج ىإ نع سلط بر تح نينمكرلا فو لعكس ددرشلا ن | ا
 هري مل هن ١ فئصلا م الكر شح اظرو يي ارجشمب ارب مهن معمل انيع ميلف ييملا ١
 مالطا وررتن ىككركىسيلو ءبلاهزسدأب كح !الزعي ابطل نما ءالاجرثع | 1
 هدير ُد ى وعر ىكصو مماحلاو نابحنر و ديحا ٠ ا
 هساىلاانبنونيزفتي سانلا نايت الأ نأ يق“ اك نابرَم ةلمل) أ
 قئملل) برشيب ب مق نم ر ىصس ن ادرمد اواني هُم برتل ١ن وبلطي ب ىلإ ا
 ءئ هرهج لُندو هلعو هرسؤ هسا ضنا نه ديتم قو قلطم قت |

 مل هدد يسب ممل نمو ىق نلطالا ىلع ىذ ومد هده اسم بنك مضر ارم ظ

 لبثت ايا ى لطالا لع لوبتس هلع لوالام دييقتلا ىلع قت وش لاصخلا
 هلمم هديت ديتللاو طرشس لب ن ادرس نهد ة وصمم ىئتملا ند هدد
 ن ابرتس دي نانو الئالاو هل انإءرتق ناك هت لص تلبقن أن ةيشنلاب |

 ف ئاضند !اهدق اند يده او يحتال ةلزخج قتلا نب ا
 ة لصن ظفلرب اج نع يلعبوب !هاور و يسوم اريد | ىلع ك ع باييشدا
 "اويل دع حتما ىدفت نما يرعلا د ةيليط سد ارفاق انيييو
 8 هن انلااىلا
 ياص نو مدس شخ م نال اكلم بحا 0 للا مح ةالصلا

 هدب يا اارسكت جاننح لمثل ١ك د ي!قحاودمم هيدي عمري ملو
 اك راكد عيال أ لب نجح قي رياح  انلاقح نانعتتن تل هت ااصن

 دقو ةدبجلا نحو لاح هلزغم يا:نحر د 5 صلى اةر اشم! لكن نأ
 نإ ولو خد ات الر وم اد نيم ارشل | نمام يت ىلع ةدلصلا تجي
 ارسبإلا ملت لكلذو ٌمطساو ب لجو نع هند !نعافدإب !يطصملا نعلألا
 يدل لاتركاحلا حش بسحب ولع نب ريحا ًاهيلبمرإ وناعم نيويضي رك نكي
 اديها اك ءانمعطل ف قع ندا ه درو ار اوسن نب عب ابشن رد إب يأ ممم
 أه 4 ؛ .٠ ناطنلا هسبل درك كرلااةروراجرالا و“ ميعاد ناكر |

 سولجلاو هلويّحي عردو لجرولا ةندهل أومل ومس عرو ل جر ىلح ةلصدأ
 اييتاويكابلع اشراق ص هعل ةرد'ّئكاو.ة ةابمد) ندا 'عرو لجر

 وئابالاب هني نمو لاك نم كلوت ىبنس وضو تاايكبلل قتلا عرولاو هن ىصلاا

١ 

- 



 سي نب رصت ريع مف وب راع نب ارمل ! نع ارو ىسنأ ميم أبيه عؤمولا نم ار ىح مْ

 3 ٠ ليسح عرب رجأ هلرت ىفن ل اكان :ي(شنح

 هن نايس اداع تنام ايلجال دارس اي أرشد اق نيا داعةالصنا

 تي مور ,الأ لو هنأ ةم دنح تح و د يبس أو عوكرل او اهات لؤنملاب ميظ اوتسل | نب

 بند اي يانا ل يشمابق هقلاد لال واين ىياعشناب مك الاكولملاو
 نب نيس ناك اذهل و مفقسضب لكي و دن ويبرئكي ن اعالااعو نب كادايت

 رمست ميج ناهل ليت ول ملم ليك ّىح ةكصن | لع لابي الارمبرا د بيسملا

 هب ىل اىدوك ليش الاحد ١ او | ميش تمل ل تمنوا بنشط وماذه انهيت

 لحيشلإب ىاتتتو ر انئلإب ىلحشت نا نيدي رت نش لك يوام ان كك 7 مم صحح |

 يلصو ن انؤيتتنم هام يت عيصيت ىعبلا نحر ئصزت نيا معلما

 كوح نس بمد لس ناس (ليملا وصوب حصلنا هلع مدا ضر لضو |

 نس دعب لكَ قمهيملا”ئنطا لات ب اطحلا نب نع نع مف ىلع
 ا ةيشاحوو قارمن ؛ ظف احلا لان يتتنا ىع نع منش اوان

 ء ثيب ىح نس هار او ىع نم عمسد مل مم لح احلال 15 ءاطتق او فعص

 يارد لا طييصنتللا لكل 3 0 ل لا <
 نب هدر لظإبرمكتم ثيدح مينتلا ى يوؤملا لوَمو يمنا كويز

 5 مابا هنوورم جل متل 01 و حش وردت

 ايل ىديط اه كلا عا قطصلاا فقد اركب نمو نب دلادومع نالصصلا

 في وقدوة اذدا ىلع ىسلج ّيحامرم قب نم ئترم -ىحاو هلل

 مدداى رب اسس اا اننا تكانال|ىلصن ام هدداو لوقو هينيق كرجب
 « نيب ب ضي وهو ٍلسو سلع ند الص يبل ا فوم الشعب انثمبيأا

 بي اج ب بو وي نا

 م رييسلا اجاوأذ نيس هلاك ليشلا مسن مسا نب تب اك ناىو

 ب اادح ا تيطعا تتكرا

 . نس دكا اينيناج الفم اك 3 اًنوهداًواْي ةليل تاكو ةرحملاو بسو

 يئس ناكولو ضرالا هساانم نح ة لصدا لوفد ناكو هن اجر نصح
 نحل اي لصن ماوه ناوي راح كا

 فاكلا جنو ب نيكد نب لطلل !”مليىدلأ فر ن ؤمل ود
 ظفاحامملا ا كا يللا يم ءاح تك جاتم ماد

 نع 5 لصلا لصم بادجي يراطلا) مىويكبر رط دحأ

 لالي نع مياس نب بيبح و هدر دج نب ناو ىناوحلا كتصخاركذب مل
 فانلبكلا ردك ىف انسي يرشع) ىف نط هلو تام كلابجر والسر م يع عيب ١

 م 37 . رامي ياسو فُئمصنلا معو

 يلسولا ج رعنو تادابعلا م اىقدوةهساو ءلصاى اني لأ داع ة لصنا
 سفدال/ ل نب دعو ثيكالع ايامنا ءانسدامبغا واما ئياملابر عاجانكباو



 لع اكيكاناو !نكيذي نحنا ائاكرل أو لاعتملا هدأ ' نم ف أوم لآ نافذ ا و |
 ضرعب دّمَدالاو ال ءارظابنكنعو دامس اهةدملا نيب لنا

 فبيعرززناى ىايبصاللا نك نش م دعت ايكر يفت او لضف ا داهجلاريصي
 ٠ نب لطفي انجي دش او كلر امل هيدا اولي ذل نإي كهتسم سلو 0

 || اف دوج طلو ياصزاوالاو كاف تاجيل لتخطي تي

 اننيومظيرملاا
 1 يال طاش انو قوت يروا أن يومان اريد ة لصنا
 0 ا باطما أدب اىلؤيل1 م اهب حجو اه قنوتلتت ١١انث ايدو ناو

 ءاالنجرلا ةاجانم ل انرالن ايتن الا اها نؤم ةلكصلابو ب اًمهلا|

 اها كردا ةرماردع طلبت هيد نتالي اهي ودان رول لاو ا نو ب ابريق ١ ظ
 ناَتَتْس يدر وردمسل !لاَق ةىسسس ان هب لطحن ىنيل هبوب ةولخلا
 د ننت ردارا !كاه جوعا ةنمعبكلاو بر انلاوقدو ىنصك١نم ةلصلا

 ىسملابةرامالا هسفد د وجود جاحوغادبسلاوو تاتلاىع نمر

 هد تار دا نب تةرحا ارىءاج دج نشكو منكلا هددذ هجو تاس و

 ه هب ل ورب ار ةين ابنت أ ةيظمد او ةيعال الا 5 وطسلا م و قم ىلصملا اهيل

 راس ىطص | نمرانلإب ىبصخ اك ىلصئاو هجارعم هب قّمك لب هجاجوعإ

 نب نع به مسمن َةلَحالال انناىلع ضرس المج اجوعاان كار و ةللصنا
 ه ىهب لاو ريكاحلا اضيأ هع هاقرو سابع

 ' 011 طسلل» تاب وسسالا ظشا رب كاطشللا عجوذ رهن # لدا

 | و ادلطم هرالع عطب لدا قوات اا اجعبلل ابر اضن اهزسوظ

 اكككاروررظو برل ىبعدا ةحاطب ثاارحاو هماغرا نع هيانكو دمب امو

 نيس[ هاذ اق هن سوسوو هل الخ أ ق ةيمس بيبخ# هيله

 ةز>الاراين رلا ج لصركُو ان ىلع ٌمظْم اهلا ىئذ ايس نم سيئسلا لطم
 دنع هادرو باطخلا نب مت ب عزت !دعال نالذإو قرا ا ار را احس

 . !ي يه نلا هدروا ظف املا بهو نب ديجي نب هيد ا دنع ميشو نازملا اضيا

 يدخل عاتي يدع نبلاق  اعنس نوما و كورت :ئطخرادلاداقو
 ه١ نج يحتم يب نلا لات ل اذا تب كو

 1000 كامل كه انك نكتب ارلاريوظ ىلع لع انة لضلا
 |نل و بطه رصنس وجوه امةرياج ةب وكلا ريع اهم ريع و للا ىعي
 ريحا تسع كيابل هبوشري لد يشيل الات كرعشس الا سوم فا نع يبي ىلا

 ه٠ نابح نب معد و هربعو

 سل ترش رص ارنا عيا مود ىلع لصني طارصل ارث 65 لصلا
 ني ذخاو حر وهاكو ةئارصدالاعو ون جلخ ةلكضخان ! هدعام اع ئن ان
 0 ]درب مث ام لع م لسنا خاف د !رها عم ارك لمي نا انهد ة كنا هد ارثدا

 ارثهالا يف طف اهمدصل !باتكي يد دال ادر اول! ىلع داري د الذ الا و مص وصخ



 ||| دبر نب لع نع تاس نب جياجم هب درت ىيطمر اذدل لاق رهن ةرن ر قد كا نع
 د امذالا عرتت ىرخي نملاك نكتنل | فن نب كسلا! الا حاج نعه درب ملو
 0 ةرجج لب معهن وراح | هجو نم ميد رباه جرحا وانعنم مبرالاو

 متريهشو ماصدأ نيب م انج وار اشلا ئب و رمراصلا نيب هزخس يا ماج مانصلا
 . ٠ ٠ :هربره ىفإ نع ن ممح ةىملأ فعضيو ةويياسإر سكب نال
 لبر اهلا نن ةزمسو دي ات و يان وبلا بي ينس و مجلا مب اح مامصلا
 اروحو ماصلل الطف ا ني لكس حر بل ] هدد ا يسع نيل 13 ل انلغل ند ركرخ ا
 ىم اهلاوانب:ن ايثع نعد ن ىحأر إرم رسايكب نكوأ ةبيعوك هجر ريلاذا

 التو سا ل « ؛هرعر رجلا دبع نباضرا مه هامرو

 تاوبيابل !نع هك اسماونال مهيجر انين (نلا نتهنيصح يحج مايصلا
 ت”اُى ٍضاقلا بوقعبي نب ىسوب ميلف ورب اج نع بحاص انف محد انلاو
 ٠ .٠ .٠ ناميِعص ةعره) نب و ىسيع نب درعاو لوبيجافمنعلائ ىبد نيا
 مس ألاقي نم عر وبا قطمحملا لات ال نم نيصح نصحو مح مايصلا
 ةن يللا ت ادابعلا لضما موبصلا نأ ممج نحا هدجد امو هل فامو ننعم
 ةرسرهد يب! نع بمد مم>.5 لصلا (يلضف !ن ايلا ىم.اشيلأ بعد ن نكلاّملطم
 ه0 مهنه هسو هرجاىلا نمحو هلودالخ ميصلاومن ىهنيلا لق
 قرح رقم باتها اذا هراف ٌرسيماب ياانيقرخع ملا.ةب اهو يأ مج ماصلاأ
 | هدد إمي ان مو ىقنمبل اننع كي نحلا ماهو لعاجد ن اثلا نم ءل ني اسما كلذ
 ع 0 ارهلا نب ةدربع ب نع ن هظح هل ه دسجئالبب

 | مياصدارب نع ملبق ي'دلاك لف: مييط ا وب نك! اهيوزمك ملام مج مامصنا
 | ماضّملا يلع بجرب و ريب اصئارطنت اس ىلا يئاز والا بصد دن يق و هبيضن!؟نم
 | ئيسيو ةلسد اع نع ل هريعو ير نما ذاق لطبا عاج كلل ق اه مي ١ مع نو

 ومدو داب نب عيبرلا ءيدىئيمل لاق هرمره يا نع ىسط ير ىلا
 6 ' و ١ هممعض

 مالا ممجانعل لم لكو نم وملا ن وصح نم نصح وهو منح مابصلا
 يرجا ان او يع بع ملطيال يا يفصداخ مايصدا هسد١كوتيب مايصلا
 مداماى !نع يهلي لاو ملف ! الذ ىسفنبب هيلعاز جلا فوت ١و لريكك ميحاص هب
 ٠ 7 1 و ٠ نسمح هس قبيل لا

 قبإبالليمجلا نال ديمي جلف اياص عبص ١ ني ىانلا نيج مايصلا
 رمي اص ١لتمو هبسس الو همدس الث مماع لهجرما ناو مياصلا لاح“
 ليت كو ه ييغت الأ مب مادحلا مم قولك ه.دسب دوم نسئن ىّنلاو

 ٌلكظاف هف عر ريقتب ١ نه نأك اذ او لكسسملا ب نب مهن نيع بيط !اطخ |
 ماصلاملم فولخ ناوئمرةعاص عنب, لاى هّن اد ابعرس اسو نن اردو هن لصي

 يرتتلا هي لان ماسو يلع ميدل ص يئن | نال هند كيبس ىف جرجا مد نب لفك ١
 -رلاناههيجو و هلم بيطظ |ون) ريب اصل ار وهذ ولخ ىف لاكو لكس ار هكر نأ

 ا ا ل م

 ويم ل و سم ال طعس سس حس عسل سم مم ل سس ص هع حسم ب ل ع بو حسم ا



 كود مدعلد مدنا الاهموصب روياصتاو اير هللحاد امج نه س املا هرم اربط ١
 . 9 . يوعا ملازم رايشم اع نع ن وعمر ار اص هُيِه ايرلا ْ
 <بضغلاو ةوبهئيل |ىع اد ةياجانع سيئنل ا نسحربصلا فصن مايصلا |
 مرضت ىونمل بضئت و هكارد ا ق نللا كوصملا ىلا يتشن سشنل اذ ١

 ١ يسحم وصلا لاركنب نكت بضغلا ضتنم نعربص موصلاورولومل نم اهترئنل ْ
 رمز ةرد ره ىف! نع ه ركشلا ىلع مصل لضم نم لسع هب فاهمه سشنلا
 فيعص كن نح جعارسلا ا ىنرعل نب لوئرب رحاهداكو ايام ةفنيميلا| 1

 . ه١ ده فيسص
 ايلا - 1

 انه ها

 ام | ةالصداب هتلاقم ليل يب موصلاربصل اياؤييعتس اوني "١ ىمصلاب ٠ ا
 ل6 ]طوا نير اج الث ايا( ةدابغاب ةزيسنت نيزك الا هيلا به لام ىلع ا
 لو ن دبا ةّوَه نب صتئال دال مايصلا سجلا ةأكر و ةاكر ىف ١
 | هتاكز هناكم هسا ةجول ه سجن انين موخا هنا مايصلا ن وكيت مسا ا

 3 هملع |
 | دابا ناوم هلا ثيم !ام !ىل وهن ىلامَم هسا لات ,لوايرال مامصلا |

 ١ قب ١ يكرس لو موصلاب هد) نو د نب سحا ربحي ريل هنالمل هلكريت امد 1
 ا من تاواويلع الطالا مدعلاب رلا نع بيعي هند وا ريع ىالبح هلق هل ْ
 | رش اهم ىثبب ىلذَك نمو ىباطص نم بارشسلاو ماعطل انعامئتسالا |
 ا ببيحلل ىف ىلا ةيد | مي هلر وك مفصلا ه ثقي. يلعتيي ايم هيلا بريت ْ

 ظ هلؤيكن يردن ةناضا ىدوا هّسياعو ةبايس ريئكت و هباعد لورد ْ
 آل او ناطلس ره دلع كل سيل يدابع“نا ةيامح ةفاضاوا هيدا عدا ١
 ربخا نام نكلا نال ب اونملا ة زيكو يلع ايلا اع لاةر اشسا وب يزجا
 م عب هلرشبو اطملا ةعرسم نمت ١ ةطس اواي اطحلا ىظاعتي هنا

 لصحرانا مايصل ا ىلع بترلا ب اولا ناىلعب هب ياح ١ نب هب اردو كرامط
 هلخح ياص بحال انو نأ ابرك م وم نم ضرغل ناك نام لهدأ ص للحب

 ىبيطل !لاَت يبن ضرل او برتعلأ ىلغح مهراص بر و عوجلا هم ايصنم

 نذ

 1 ا :ةيامارن ا[ كل نيخا ات ول قئاستم نير عخ نب ىسنوم و ريك نم هل



 ”ةصلاو5 لصل نم لطفا عا رسففا زها د د تاهو دحلان تلقوإ] 0

 نم قدو نه 0 لبحلا تناك ةدابحلا سنن يفارظن !ذ | تلت

 سب مدحت ىلع ةيراج هب وبملا ثي داحال ا دماوتس و لب زال ا در اوم ناد موصل

 مغ ءارادثي مل لا ةسح انا نم ديل ل بام امس كك فا ظن اذ ان لضمالا
 .٠ * عميس نب ادعيا مع هاورو ةربررشن ف ! ئك بفد لضطا ناك ابرق

 بحو دءاايبصلا لتي ءيايَعدا موي ايم تم طعس ةناوت او مايصلا|
 برشا مل ب عشت ل و تنصل طخبا الكب ارشلاو ماعطلا همن يس
 بمر ناوتقلأ لور و ميه ينشف هلكر انبايبابهل انت يا مرسرعسو

 بب بيتش (شاو نأ اهي نكرر يم كن قلل اب مؤملا معتم 1

 ديم ضلوا ا رسول نما قاينهلل ةلاج هتف كاتم لش املا كللننل
 ريدك ىلي لك ىلع هدداو قطنلا ىيامت سدا قلك اميإ اطل بسم ناب متيتح 2

 ليئقلاور اهئانمب ص ىلع هد اليتم و اميناع نوتي كلم لعوب هلا ليجو
 ظ نسح « دانس !يىميملا 2 اا3 يع اعدا نبا و نع نب نع كدح بط
 #2 3 «ةعيهل نب هينم هريخ دافي

 22 ا 0 نكن او 4

 6 | لوب يع بلك ه راد ئئ و ليا رس اة

 ( امتد و تن د برد لماح يا فصلا طيضب د بكس اخو ةروسلم

 هيصركعم) نيم ان هنا نم, فنصملا ىلامايث عمو امو عرش نزلا هركو

 0 ا هنناو ملكنا تلاّكْم
 ئ مسي كحر ىلإ هلدا صوأُم ) نعت ام اهغطبئ اوهاصو وكنب

 ىسودرشتلا ىلامأه انعاهزو انوينسريعتج مكتمل تن نوفل

 فب مكر ةردرسداو تما فلااتاوصاب بلغي ياام ايلع اهواةانسرك رب

 | زعبي وفينا بدوام طرياجل دم محلا بجلا ئ توصلا

 | هتحياض ي!نموملا هلا بياسلا نباطع ينو يقهرلا لاك صاعلا نبا
 ياا الرتدو لياك ادار ىعرلا بلط ىن داعي الاىلعر دعب و هسفئ ىهع اين

 5١ امآليتيل ناسئدااهر نحا ان! اعصل ئلسي سام كردلابس انلا
 ميما كارو 0 ا راسل اي ةهّيارخا

 | انيير رمل ام ل اضويق ةيلاط يروا نم عسمرباح هنسباك ايو هنايا دصّقوا

 يع مل سس 0 0

 ارو و ياام رسم نيه اهلك كف الج نأ و
 ليلح ناو مرهع لّشصو ىقفدا ل تك و ىلعل انب مهرصو ليأو نرركن ىلع
 هرمخ مرمعلا لاجر ايطمب اجر نايشأب دجاوأب اور ىئيبملا لاق_ريدرش

 أر نب ريحا ىروسلا كات ككلام نب ريصع ئع هبط ريعتسلا ْن ' ميكأ هك نب نق
 1 !اى ىهيرلاو ثرحلاو ماكحالاؤ هجام نيادجي) متع واور و فيعطومدو

 ممم ال ب يبس مسيو اوم <

 تم يي تا

 نروح

 م” مي+

 , دو لح
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 هددا لوسير اي الجفر ماع يب نم ملسو يلع هس الص طصل ا ىلع تمد كانا
 7 جيععو دانسا ياسنملا نب اك دله رعت قانا لدالا ننالاوه نكحانا

 ند,لاة و هحضوم و باع سلا لض كاي ةبيعلا كالضلاى لصالاف
 جيه ل ميرا لضو هيلغر دكيرملو ملغّرجع اذا كمل عا قارمن

 ٠ « عانحلالاو وينج او يتق لب ب نيعسس يح ماحد دب ١تكار را

 هدير ح] هيلا بلطةب اتككإب اذن دحر ايكك 0

 ١ نب نسحلا هيد نينس ولا او حنع دهم اهي نع باهول ا دبع قي طئمرش
 هتبحرحأو 0

 يا بعص كيال الوؤبو مم ويد

 ديرك اورمالا هن وكل هيلا عل بسندت هسكياللم بنجع ياني ص وعم

 طرمد اظ هرثع بن قو مهحساب ىشنس نم يإ هد ابعط وك نم

 ومالا فاق هتيم لب هئالئع سالاو كيوححلام امموشد !ٌنقح ن)١ فلصلملا

 1 مو نيج لل ل متملا 6 لوف صمت !رادنل ليفي رابط طم نم نرخ
 00 ا ل هللا ل راح

 يمرر د [ة ورش اعب نكيتا نصت ارحل نمد ى تلنحلاو نحل نيب .7 ترق

 قسشدل از بوك أو تيضلاب ىحلا ضن او انيهبتاب تلا مصفالا اهسدلا
 21 0122 كام عو هللاح وم هيلركلا توعشا زد م مم او حرتشاو

 هنع هاورو يبيشعن اني زر نب نع هريسح ىتن | جارمت ارحل انو
 50 - يهب رل أو .يسلاطلا

 وي لوعوةنجلا يل نوم اسي قمل مشمس مكر 1 كيوي

 ءمالحلد ر ورس ةداعتسسا هانهمو ناويحلا كب نم ن انندالاب ىف اً ىوضلا

 مؤ هن دب ق هرعرراس ىلإ ضيغم مدلا يروي «لةقوورع هل ططستن

 ا0 كا ةءاردل العد هممجو هرارخلا الثو هميج واهل طسنبك ةدارح

 ( ةروئاز نور كه ذ ات د ناك هتانساو يت و هاتف يمن تف انرنع

 لص ناماك ل هقدر قح كاف جرذلا مكس اييع ىسستنل اطبع

 رورسلا هئديسي 2 كسي الو سنن كلي ناي منال است سو يلع هدد ) لع يبلا

 قساه هلك ل ووو م منصلا ه نص ئعهزام يرابشاو اقيمدم هلْميد

 | ل 1 لب ناك وص سنا نينا ل نميشوب باد يع ويح

 000 ا ا ع ا ل مط امام
 » ه ه هرحاىلا تكمهم

 كبار ليس نانندا او اب_رثخم منح كان رك اشي موق نم تكبوجص

 مالسالا و ةولتج نقم ليس ليسن 5 كبح كرد نوب نب نذأ يراسالا

 000 | نع مسح ف ايس اك ةدسجلا لها نيس عيل

 2س حج اننماب

 طع يخبل هم .قددأ باش ايا ني عج عنف اب ١ ١
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 ماع هلزنن ام ناضلا نم و ةساكلا ئلخ ءامز بعد اورتن انن و ةسماخأيف
 نيع هازحاجلبَح هنس طمس ! يانج ! نام ميت الا يي زم يارب اج هن 3
 لا اهيا نع ممماسالا لاله تنب ل الب ما نح بيط م حج ئيعئاشنلا
 5 7 ٠ ىينا تاَّسْن ءلاحر ىلا
 جالا نوملا ن وكسب ةبسجلاو نؤملا جند ىو هّتيحان و هش اج يدارلا بجو يبس اجويا طارمصلا فسحللا بنحب بلون ولآ د يبنج لعو ئيترمل هم الغ تطتساولُد! احلاص الجر همالُع تيار ببن كك كل نبأ أ رادها ىلعال الكب نمل يب ىيطلا لاق [همتسم اط ارصالثم هندا برص
 | كلم ن اروسل ةنص هللا باور! امين هلوق ماطارص نب لاح لجباد ريح 1 قبح وغو اّسيم نار وس ىيطلا لاذ روس ينس ناز ومس ري الا ني. هزكذ
 | بباب ىلعو ةلبسم ياةاخ_سزتس مجد ونس مف باوبال العو
 ارمتنساة باور و طارصل ١ اولئح د١ سانلا انياي ل كغ حاد طاربصصلا'
 فيرطلاِع ل اراذا جومد حاع لاقي اولي يا صوحخت ال واميحطارصلا ىلع
 ْ <لكت مايك يغب ن١ نامشالا دارا اا طا! صل ا ٌىردنم نوخ ب عادو
 [هيباعت مج ٌوبوريصزت ةهاكىه و ةمدل) ككت نم هل وحن لعَو لاق باوبالا
 ١ ب ابنا نه نس يارجت متحف نا كلان مكنت الايد سد ال هلاك ى عّمد نم
 0 مد انا نكس باوياهل ىث نا ىلع لسانمد ىبطلا لاق هندا مر اب ىف عمت
 || ىك ارلاو للعتسسا ب اشك ط مرصلا ىسار ىلع ىعارلا كلو و هدا مرا حملا 1 باويالاو ىلامت هنادو ىنح ناروسيسلاو مالسالا طا رض ن5 دودرب
 | هدا ىحناو يمح كاكملكد ناالا كي سحارهروظن و يبطلالاقةيبالا | هونت اناهفتنسم ىط ارض ١نه انو اسم لك ب لقى ههدأ ظاع أو قو نم
 | ةلزاصر وسلا هيه عمي نا كشوي يمنا لوح عمو نم همراع ضدالاو
 01 نادنتالا دل يرحالا و نم وملا بلت ىف فكما هلوهد هسا ظعاوو ندا مراد د 0 د ريصلا نب لص الأ نحلا هيدا د و دج رويس او بابا ةلزاي اهل وجو يهل
 ْ هنال نارّملا ىعاد فوع هس ا ظع او يد يل | بيدا ذل لمجاماو ن اطيقنلا
 باولو نر و ل | علل نوكأ لات هددا إر اصي ليتل نا انتم لدقلاو اسوس كوممش ا ريصيل برتشلاو جبص قمل إو 5 د اين فك نب لكما برم اا نيقتسملا يعد يلاغت دات انِهل الب ات لحمل ناك !ذ) هب عمن أي
 طارصلا ماقاهنا كبرحطلا نعيرس يووم أ ناك اهكحلا ت اراشساو اهلبلا١ تارابع ن تياشو ةسيل الا بتكد ١ و اشم الا تعاشب ىكن دو ةايانأ بحو ل ني جلا ىف شمل عبط نال مولا ةعزانم ب لقملا هكر دي اذان صنأ 5 نام لئحلا يفد ولأ ع5 دلع اسنبل يقذ اش َّة ر وص ن هن ارب او هنع
 بلفذ :هظطلل حم رثحالا يه ادن او ب اددكككا حم يعادل ماَماو مالس نل يعم
 ريد اعدأ ارث مماسيو مالسال اوعي رمد ادل أرب اقذا طارصل ىلع تااام نم وملك
 ه...: ئملاطرو كر بردو هن نكس و كت اهرح تيا تان) ناد ثارتقلأ وعد و
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 ند قير لامع وبسج اهله تر هببتكسلا كم كما اذو اوس نب
 لاح لكلا ب سمو ماقدا لاح ه مصم نب بيذعال ىنلا مظاغ ال )مسا لك
 فاربطلا] نعل ناهالاو كحروص ىسل |ىلع ىكلأ عام ءلصاورتد الأ ب له ند
 ةشِطْفو ىههشلاو :رماو هل ةلعالو م طرشن ىلع هك لاذ ناموس نب ىس اوملا نع

 3 ' ه اًرع نفذ هدالكترمإلاو هسملا نم حال حرش دحوبال اند ن١ فنصملا وييص

 .٠ هلاكسنال !ىي يدمّرلل سنودرئلا

 ليو اونا | دحا بج شم يادحا لكم روم جزر اكدا سنع
 ئاضن وه دسجرظع در رو 14ج لكك ىل كلغ هكادسم

 ٌىحُو وه 11 ليم سيدي ردناتب يشمس ا إلا با هيوم ليصل ىخ م هب اليازو

 ه رنلا لاكماةم يتلا موي د وركدعي نب ىلّكملا نا كي دح ليل يب ضخبلا

 ىشالو ل13 سل ينهل لاكي ميجا يح ىلا نوت اسيد كابحرلا ة روصو
 هعياثو ىتثنا ةنسداوبباتنت نواح اك باقتملا ني ن قبو اغتنم دانكلا نا

 ءمرب رشد يل. نع. تصر ىسشعجملا دبع رمالاهل ىائ ريح نبا |

 5 - ه هلك هيد ١ صر

 هحضومأل اجيبلا لكم هدصعو هحالكم خ مى تملا مود نيداكد ١ نس نص

 ا( ماعدا هيج لج مس )وهو اضيبلا ىمس برشملا دنإب م
 ةببرلا ب ام يرد ضاكقلأ لاق ةسب رملا برت ندرك ”هةذد رلا عم كد لت

 مقص ل دمي نب اهلج اراك نت لعد ىبرلاو75 اها دملاو

 .ببرع ئىسح لاو و ةععرج ا نع مهرج

 3 ١ الد وعر هنعمل لكن ين لحد "عارم ودا وهاذي ءىص

 نيم ىلع دوس ال بح نارطقك افارو لكم هديت واضيبلا لكم هدصعو

 اهبر ىلعاخ اعومرس ىشسدانجح ىدر يطرتعلا لا لس ىلا : ةدرملا ندر ايلا

 ودم زان ةكي حنت تروق ىولبفلا دن متيظعلا اص لبجلل
 ثيبو هدسبام داثلا ه دمتم و ىىضنو تاّتوو دحا ةشيدملادو
 ةريره ي.انع كاوعدالائ 19 دا ا ا

 اسوم جيلا لابجر : نيح الاجر ىئيبل كاقو يهد نلا هرهاو منص ك لان
 3 ةؤحم مسيرب انا

 تاق علب ثناحار5 توهسس هداج ظلخر رسحالتثمرو اكن ا سرّص

 ليرط ناكمبمل أوا نمل انم فلس مسار املا ؛ و ب

 طايخلا عار د لكوت لدس ومد د يلب ىف تاغصلا نم ىسيل ىه ْنَْذ !لاقف عاب ذلا

 هلمجرادقم فدركش ناواَضا ةنه فتارخ نب فدانا كاكو راجلا عابد

 عزذلايب نس كليا : !نياعار ذا نك يشم ١ثعح ل ىمد انكه ملا ةداضا ىلاكت هئنأ

 بابجلا عي مدنا هانئ عظمت! كالا عاد نان او كمل اسجد نلاركالا

 00 نام نو اذه ي ثتالفل كاقب هجراجلا مدكلا لصا همدق ايف

 | دعت اضمةرككر ابلعالا ه نعد لكس و هكلذا كك ى منّمدا ه نعد و اكتم رابجلا د وكي



 [حرتم نا ت دنا ناو يب زاتلا هوجو نب هبحد والأخ اهلسأاو متسو جيتح ْ

 نوكابسل ايه ادم مل اسمي ام. يتلاو هيتيتكلل يحاول هظمللا ىفادعاذ كد ىدع |

 ْ ا ل
 ْ هريسم يرازبلا م لساو ر ىمدأ] نمد كش ةكبلق و نك ئريبط و لحم اذا نكح |

 ظ مم اثناو هذ فيصنصوغو د وصنس ب داي يد يطا أذ نبش ىع
 9 75 93 ٠تن اَمُن هلاجر َعيِتبو

 ا نسوؤاكسا بريان ارت عرس نورك أ ءناف كت ذا لح لنا عح
 ظ بلدا اع نيرععما نيب اسنلا دح 5 لعل أ دالك كيديعاتمإو تياواتغملا

 يع ات اتسا لسن دم رن هاب هم لسن أ ا
 اميري وبكت ئسحو طخل متنرحم لعمل الد هيمشورخلا اذه له و

 | ويسب لسا تم اعلا م نم ئابلانح او

 ١ هببيتت نتن لب هيك اني المت انول' لصف )ون ارتحل تنل )ف كلك ريف يبررلام

 عشامإل هنري تر رت و هنمما تقم امدعد و كارتلادورو لس امجوىنلا

 انوكئع كدير غيل يبل نبه ءابط وق جا وتتم د قلك ملحن نانو ليك

 ١ ثائيشسالاف تارّمو بنش ” ىح ملسو ميلع هدد !ىلص هيد١لوسرةنانام
 | نعيش: مازع ثاذاذ كب درع نع هنيسع مع ثرملا نيرعتيا نارع نع لفتت نع

 ْ ثيب و ملسو لع هس الص ه١ لوسر ىلع تلخد د هلاق تب ا نينار نه

 ٠ | مسيشلعو فيعض هد أسسا لات مد هرخ اىلاعنم كومد هجم مميت نت اكون ىب

 | درو هنإبزيج نب ه درو همصو يئويملا ني يي نو يينأ ناغيعض ديعو

 | ص جراب ينلتجو سس دوج سعدي ضايسربالا

 / ءعضولا

 نيت ىف تاك ادع دبع رشا يح دعا هن ل

 | دوهعلا بجو ىلف ةحيسسلآ ميا عال كه يلعب وجو دويعشلاب ب ىماقلا ن ال

 5 و مسالا فلس يب ىف للخلا و رب رح نب لام ةيشس ارث ثن اكد ميلع

 | يجلارن لاك, سابع نب نع قه كرب ضخ اداس ! ناو ميلع ةداعا لوا
 | ميل نصل رامز كيك جن. ترجم لما وص لحال ملسو ميلع هدد ىلص
 .ةالع هزخجال عسو لع الص يبل انعم قشره هنس عمار للعلا داك
 م ه ثايجلا سهرام نصرالان م ننال !ىسمال

 ارهلواك قط اعل رخل مع اكماي يزيل ١ كس رض ىلع ةبابسلا كمبصا نص
 || لكساتل ب صو بم مص خوه اداه <فطن نب ه ا'ئلنحانا نآس ال/ىرب

 تك نكن شمالا ند «نينع بايب ظيبو هسرم كش ) لجرل هل اناهد رح ىلا
 ا 3 ٠س بع نب نع رش

 ء لسا 4 تمدااع فتة ىبع ملف كارانعازإ كيوم عمو تسبح

 1 8 .ىشمضل ايلا برقا لك د نال هنالح ميج ىو ث ّمماد ب يلم ةن امد و
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| 
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 هيسل مسايا سسسنسلللل

 م تلق سدا سودرؤئد أ اكهمانع لييسا وبما ود يعش سوو

 سلد نعرف ىسشا ان ند ١ بن ويكيا م لاك معبط ١الادي يدنا نود هيدا ل ىسرإب

 فرعبال اممصلاْئ يمد نلا لات هن اوطسعو ةولععضر بد نب عيبرلا ميم و

 اجرصم يهيرلا هاتلت ممن ط نيو اضيا ميعاد ويا مع هاور و نكتم هكي دح

 4 : ٠ . ٠ ىل وأ ناد هل نتصل ا هازع وئد

 هدسجئاعجو انينأ تكي يلا ىقَمْنل ا! نص اعدأ ىلا نب نايلعاي هك د

 م ىلع ق ارلأ ين عنصو نم عمن ام ىل ا دامتير الأو يدعتلاا نيج للعرس الا وقد و |

 الو لهو هيب بكا ييسنلل هنع كو فحل | ارد كبت الؤانيب مويس و نصدرملا

 لضاال هيوم ملمتف هباهصا الو ماسو ىلع هند لصوبلا لعلعد ريل هتان ةريطب

 كار دازهنالاو لاهكلا نب كاق كساب يا 5 نسج نم مل ان لكي ينل ىلع هل
 ديم ةب اذ و ههاليان لب اتموعب ىكشا لب انو ىف انم هنا ثيح نم مانكأ

 لفرهملاب سيل هناذ هتافانم ثيح نب ى انه اكاد دا نم ازاحالا كمل
 هدئاد وع هس ارم حبس لثف و ةحاردلا ناك 0ث ملمسبلا لايك ليكالاو مندا مسن
 ركذ نب ميداخ يبل ال1 بطلا نم جكمد اوهن ن داحاو دجا امى نم هند قو

 ب اركشك حلباو ججلان وليم ر اكو سزمب ةذاعتسالاو ميلا لمي وتلا و سدا
 ىف دجّو.ال عيصاخ عبسنأئ و ة هاما جرحا اصتتتسال يبطل 1 ١

 ملد] لومسبر ىلا تول نات ىهعشل أ ص اعلا: ١نبب ن اماع نع هرد محام رع

ش وم وجا اعهو ملسو بلع هيد افحص
صاظو هركنذ تراس !نللم ي تفلي

 

 هاورد هد الفعس الا و مكس نيب نم هج ارحب ايرتمت كيس د نا ىل نبأ عيمص

 7:0 ٠ ..مليقلاو مييشاؤن ياننلاال' بطلا ريهظ ير اكلاالا
 هرعب دوغا ل كو مازم جبس ارب عسا يكتشتد يلا عجولا ىلع ميمو عنص

 تاويسلا نب ؛ىيبس اكن كك د لوين عمن ولأ نم دجا امرك نب هير يومين

 كي بخ ثم ضو, م الإ لح ىلع ديلا هيمو ب سن مليك يالاك ري يلا
 رس ,انلطا ى دك تبط نوكذللا رلرلا و نيش مختت نع ءىطعيسللا ئب قدري

 ن امع نعرئكمل نب سب كب دح نب هنم وج, مجس هاور يكل منع

ا لع ثعبا هنناذ تيبلا ئم مد انعأ هلرن تح طونسلااوعص
 رضئلاو ب دال

ع ه نسم ىف راوملأ عيب دوي لب الفد هم شح كتي ال ن اسنن الث نإ هب
 نك ل

 : ه هيسخ در نابع

 م انلطولو يقنمل!لسطبي امانه هب د ارم نيكسسملا نب نب ركوي مااي ىنض
 جود ابلاهب دصتم اما هرربكسا انو انه ص اكن ! لاي انفارك

 لياسلادر

 ثد اللا ناذ ل ويسلا نيلممد ١١ نهرو رصوب نصي موو رسين اهئ داب
- 

 هسا لوسراي تلو انلا معن ربخع ما نع بط مجوب ومتنم ريع قرعملا

0 

 ب 7 ٠ لكو كاتم يريعام ضمب هل دهان اذ لب اد نت أي

 مرهم هيلع جىج اهتينع ى عّرح يئلار كيا تنبامس !اب ئدب ىض
 1 5 7 ١

 نبل هودي دج )امرك نعي بعد ثءا رمز ١ هند) ممل ترس هلم .الع م
 ع

 2000 يئ2ئ2525255يي5ريبي575757575بي ريتال

 تبيطل)



 0 ب سم ب

 ظ  ئيذر امنا نعمب كاق سيل هسا م اكرانابيبطلا

 0 30 ءريكخل ارب اماسفن
 دل ماي يطا ورق ادي جنا معدا لاايسارق ماستنفا نإ كما

 || نم ابراج تببستلا لمحو بيتزمل ا: ندح هيدا ةزكح ناك متن !اماف يجم |

 | تنوي درو وا ةيير ريح نم دتنم اًواَذ بترث نس اءثو دام ةيلاع ةئئئر لف
 | ىبا نناهل ٍماَما نم مئدوا ويشن ضو ان بنت عوق طم سباك 35|

 م هب مطتي و اايعق ىتم دي ىااهيوك بل تجر اببس اهتيلاع ىه يدا ةبشرلا
 | رعت اهم العين امي املك الا !نمح وجب نسي الملك اهبل لللل |

 | هلو ملاريشي امشي امانا نب ىفد يل ١ ْم”سَح ارم نا لكك ة وامس الاو ف ورخ ا و
  ةحيبطلا معمم نيب ىض ىلع نعصبب ىيطحب س انناا عم

 | ةنيدطلل هب ابيملو ون ايو قلاب ادم ا ير سم اهمريلاع شل

 | هون وع هير وول هود هدالإب نص اومالامعُف !نم وك |
 ايلا لميا نيريمد اناعير و كولد ا ظح ىدو ئيب ضل ن دل جاو هيلا

 مسوس صو هدلا لكمرهاظ ةنوريهش ل هجنتلا جاوا

 / مم دوم و اليكس | ىهسي نا مح ىبادهأ ب نصلاو كالملا ملاعو دبايص
 لم دايله ل ووسم هلل لح تتم: هرم اوتو ره اموداب ير أم

 /ف ل طا زسبال نأ مهم اذ نجلاح ورم ا_ىالضتحالو ينبئ اخ سوه لع الا نب
 |ةيباع توك نم طاب ةرعرمالا م يفر يهد ام تياتح هن انقل ملا

 ماتت بلج يكمل التمدأىنانجالا داحالا اب ا

 دوج اا اععنلا نكد ىشاجلامب هونواك مل مطدوا نم

 | بانكيف يارتحلا هديبئسا اه هربجلا 3 ىف ومدامع و اس1
 قي صارت يا تنب اهعازع ناتلا ركأسع نب د قالخ لأمر اك
 5 46 نذ بلاغ لسن © رح اني ناك فسم الا

 هدا مبا بس لاح وقر بسس نادرا كد اذ لع نا كي يلع
 2 اوس نمل لشن ىنشععأو ل انشبب فش | و كي او دب قواد مرللا
 تدئقو شن ىباوصب سيلو27ى اكاطتح :يعس لاذب اييطبض ر ارحاو

 دريس ةااراكلا# | ئع ليس لادن ن يح اون دوس ف قئصملا ظح ىلع
 فن ىلا | طابا ةناوموم ايرع للطب يف الاد ميم صو ةرينعلا نم ىنعض للا ّجْمد

 ْ ةوع رب يشيع 'ةكي اعاي ةارس ١تلاَد مسبدع يلا تنب كيتو ببسنغ

 فنصللال قه ريك ماهر ئجيكلدسم مس و يلع مدا نابع ل سير نب
 ٠ اربع تناك
 رايب اجو ناضمر موصو ةاكزلاو ةالصكا امبرا ,قلخ هللا نع

 ه ريارسلا فت موب ىلاعت منال اسف ينارب د ارسل انهو هي انج نم
 أهل كافل دنست كأي ىاودو للم ا هبع نم ماعام يلاككت هدأت نأ كو



 درا ئع بفن رابع اىلع لكم (ىلع ت 3 ىالاربمت هل مو ىيلءتاخاطلا |
 . ل - ىفيرلاو لال نبا اضيا.نعهافدو

 تيخالل الالواب وهو اه دشن اذاه دج نا يااه دج هطيتللاو مل اضن
 وه اهناذالاو ةيل! اه دان اكان تلاهرتت هصتواؤ ان تويشل !نعاه نضسسس.ىأ

 2111 ايدل ( ار حاس دبات انا كيلا قويا مدن اىلام 5

 4 م ئلح هيبأ مس اذإ و ركس مسا يلج يءاىص دور الا ع بطرتسن ا

 ببن شييالو جيس هراوبس ىسيحد ليت قال اهيشو ري كاويش لم طرا
 ناك )نجلا لَو هل عيشنجلا ببطت للالح لكسيبل و هفاعا ٍنوكل هلك آهتسل ١

 ًةيمسال نال ىلوا د ورك لا نب لاَ يس أ اىيلعج مب كوز تحت واغو حم |

 لانعرف ناديي "هيلا الز ةيردلا ىف نم عمر نا ماع! انسخ |

 قنا لتل اهم رم 1 0 ع اا ا

 يش وعيت« 0كسراع كالح هلا لع دراما عما يدوم اذ ظ
 1 حاج عمد ممظاالو همررش نن م وص نع نم ابيع ه اح امال او "مهد | مكس |

 0 0-000- ى قمعملبق نم عاج او ىمسلاب م يش © ناذ ١ ظ

  (ملح مها ئقر هج اطنطلا نب نم! :وعربصلا ى هاد
 ا اة نءلطسك لوو زيزمم ايئؤكفل و ابنا دهب )
 ا تا لفعل الريش لنج ينط ىلا لتعتو رح نفل 8

 | مبضلا هت دو ؟اجرل !شيرخنت ىدو بلعشلا م
 هيرصلا يل نم كلر ال اوك ناار اانا جال يد فلا وم ختي هم |

 تيت فاجعل نب !نعرر سابع نبا نع مخ ظف مهد نلعازجلاب مرحملا

 ره اظو هىنمعنم لك يملا نب يب دم نإب فطت راهارصتنع و قايرغلا

 يراه جرح دَّيُم بيج وفدو درسا نم ديخال احرص نيج وبال[ هالك |

 هددا لص يلا تلاس لاَ رب اج نع ممملك دا ئ هن ءريطالا داع

 هداصاو د! اكسبكويم لمي و ديصوح كات حبضل ا نع مس هيلع
1 7 

0 

 بمد نب تيادر فو هال يتنن ادحا دان

 0 يووم رس اس 1 ا

 نلكاونينن اكن اماطا ماين ساند او ةزهالا كن انم ل وا الان ايملا

 روبي و هنل | لقد ١ انا بمللاو وميكلا ! لود !ني.امل اذه ىكنب بط انمي
 | مق ىِطرعنا شمل تب -_ 'ةهط اذ نم دح فوغ ني لاق ىبند 1 بظتأ روني

- . 

 ا
 ا
1 
 ١

 ل سل سس ل هس

 0 اتا ا سال



 اوبن و ىدلاب ب ضن رو 5 لتحتو م نت تن كد مياس وك نجلا نم تنئلب

 ةرلخان ميلا هنيع م دوبي شموهو هب جرن الو دنا بك هن) ل ىقي نإ تبع

 دس هتبح نوع دب ىركْن و داكيلا لو ممم نيع مه نط مدع بيغ ال نبع لك

 م «هملائبرتتد أ ب ىف سائع انصم هب ىق ناك اد 1ن و تيس انانوكيو

 0 نب ىلعم « دونهشبم_لهش ميلاابرت س اننا اع ابعت او

 .ةيابجرجلاو اميل انصي اءنلع هاورو سش اعرف

 طعم وضم كلثسا هئا < لسْص وهضا هع وص ن عم ىّيضلا
 هجومي رع نوت شكت حاولا هرككت لبجرل أُم ولنا هيك

 يسال : درا فتسؤيكم لعن هعاايسف او قبت ّىح ملسالاو ميحا

 ب دج رولر د نول نتي هتتمب يذلا لّيضنا اماو.هكياور ىلإ
 د املس نليئيمعنو !كيضيقن ف نىطع لط ايلا وان

 3 7 ياو ونرج فنيم كاناخوشلل ئانهائ ماعلا

 (كصن ياخ شي زيكا ناو انيس ياا عل
 م ملك ىارحم ومد. ايلا ةمؤشنلا لمع زا ينيشول

 1 لات هركالاو مسكي ملام جابم اههريعل وهن و مو نس دو الأ
 هت اياب بع تةيئرلا َديعا/و ب
 اا موس ا ديا يلبي يرن ا ل

 و ةتالتسإلا |
 ميثم نرجوا ناؤرح ,ريرظ نا لمعلا ىمّمْسي ىونملا

 ماشا نلعر 0نلم اان مجتميثب ن 6 ناو وت ولأ صب الو
 | نع ةبيش يبا ثبردح نب طا صلفتل ١ همملخ نا مفمسح ونال ان و نيحاو

 لمان اج ام تان !ئع ىلاخ ىبأ نب كنزي

 || مد هجرت هبلقعت لد هن هركنو َةلصلا او لمعي لجررلا رو ايش حلم

 ضصّمْس م لكلا كاَعُم هظا يما يعادل نشاساسس سيما ل
 ظ لهي دلالعيريال ناك لاترباج نعاطع نعونولا ةعتنيالو 5 كصلا
 ١ تيد اضسا وي حيوي ارم اج ىلع هنمتَم و عومصلاأو ل او اوصو ةالصلاو

 50 ني ابكس موهض و ماكحالا

 ا لئن هفقرو ِنطَسراردا طلح و ىقتس كي نح يدرب سيلا نعرمي نب ظفاحلا

 هالاكو عم تي دح ئصطدأ سيل هنأ ديحأ نع ين وحلا نيو يدع نبا

 ص كد! قنيبلا فؤونسا هقو رمح طسضلاى سنا نع تبشي مل يه نلا
 م .٠ ء!درئس زج كيلخلا هيد عمجو ت ابن الثا ىف هيلع

 لاخدابارطلا سو درشنا ىف ريابكلا نم ةيصرح أ "5 زر اضم أ ياراضنا
 هل نيكل نيزاكب وانا يموملا نا هانم و هيف صقتلااو يسد ىلع د ضلا
 لو ام هيسفث راط ن ولي اذ اذر ىو مهحّحح ىمتشو هير اراض تن

 ليو دجتملا مامال ار يرد نب حار اكضا لوو هتنل (نم و هيلا بو تلا تحلا

 ْء 1 5 6
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 اًضيا هلع هاور و س ابع (رب نع نارملل مسننل ىف ظن احلا نحرل ادع م : | ا
 . . .٠ ىباب نلاو ىاىربطلا ْ

 ربابكل تحل يب هرهاظ هلو طم رمل هيلع يتب بؤ لكل ةرانكمنلا ىلا
 لوبلانيريثلا بان عر كارثح هصرااعب ١ نمدو َميمداالا بان عىّمنا  سيلو
 5-5 نيدلا ماها ومارلا 7 لاعبي ندو لوبلا نسرّسذأ بانه ماعد

 ٠ ا ٠ ىلع ىلا دا ىف رز ليتج ني ناعم نه ىي و رمد 1
 م اياه لث هئيصو نا اهلك فعل هب لزن.١ذا ىعب مايا.ةث هل مئايضلا

 اذان يالي ار و نال اؤ ةلضحاام نحال اى مدد و ل الاى. ,ى دكت ايل انلد
 هيلع دصويبف هل هم رمد اق اييلع داز نام مم ىكم ريم ةئ لكلا تضم
 لوئئانال بجاو اهيللبت ام نا مّ ريم ت الكل ا ىلع دار ام هلعج «تيض لاقي ال ظ

 لانس نوت اي اينعالا همس سانلا نضريكركن ١ ميكر يؤ تللا َهنَّم لص هايس ايا ظ
 ٠ ٠ مع هيدا صر ةزنرشد ىلإ نع د مح ., كبدي !نع جنن هصلا

 ظرتنلاو يهد !يشس“م ويع هشه دصودمف داز امل ماياّوت لك مو ايضلا| ظ
 فطللاو فىلفلاب ناياُدكَف اك او هعم ُكَّملك اوم ئبرج انداورل ا ورثد اكداو |
 فن ةياعيزلاب يف وا قساتلا مسملاَ هراوج ّىح نح ىري رماهلاناناذاو ظ

 بم اطخحلا نب ىت نب نع ه ىو سمى بازيدا ير قت أ ريعس ىل, نع عمم |
 بيرك دي شبر هع ىبنهلا لاق امزع هننا يع ر س ابع.نب نك دع سط |

 نبسيسملا بح اناجرؤم دج ويالاد نا فنصملا 2 :رفداأظو فيعود و

 نم يلع قنتم ون الاتى وكنا ظندلاب ىف ارمدالعف احلا هركذ د لوم ذوهد و
 2 0 ٠ , ه ىعازخا ءرس نكي دح ْ

 سنالو لك ْيِب هن داع ب ترجو مامظلانب رضح ام مادأ هن نث مذ ايضنأ
 ناد رصوببم املع دار اه نولقاع نؤوملإب مهدو اويهر ناالأ هن ومر ارضا
 دنوم ىعالصاو كرهت لاما "هذ رص فورم لكو كرم اشن ناو ليعُم اذن
 قا ىئيلار وييملا ب راضنالامح اماو لك ذل نسي لب ميلع مد اينص لق

 اههنايبصو ايوسنا ىلع نيضلا اهراكياب هارب اقلخو ملغ ءلوسيرو هدا
 مه هاضتخا اع بيجأن ابوس أ قع فيدحلا للا ّىح هرسإو مهما مهئتمؤ

 نالتخالواه رككشل ةنايلمدا نأ نم نايبصلا هجاتج ام امهمد نت نم هرهاظ |
 ناافاخ الاو لهالل مهد جاع ىتْنَتل رمل ث ايبصلا ناب وهم دتماسب وجو نأ
 مل ناو هامح لف الأ ىلع. كرب صي رمش تولع يتسم عدو فيدضللا مدكرل م اهطنأ |
 اجر هلاجر ىييملا لاق د وعسم نب نع هدسسم  راربل !اعايهاووك ظ

 ا
 ا
 ا

| 

 . : ملا ةيكاكل أ

 فاق رك دصونُيب ىتذ يوس ان تجاو يامال قح لادا ث ئايضلا ||
 ا ى الأ يصحام هل م تجب و كوالا مولا كلمتك هبا مانعم يركخرلا

 نلحاو يناس اب الئالاو ئسمل لعم نا عمتم هك ذ ارو امد وعدو كلاشداو

 يسن مب مإلسالأر بص ىف ناك ككذ نا ىلع__ ونبه هليحو اديبجو او دهحا هرهن اذخب



 دب ببسبببعععدععععدهعععهدععععععع هع ممم بم همس همم مسمع ص ممم ممم

 رس

 عاطتمث الاو قرغنلا م دعو عامتجج الاو ميل الا بب اومدا مظ عت نسانييم ال

 | أأآ#آ#تآ؟ آ“ ت22 111 م ص سس سل ل ا

 فانب.ريطصمللائواةراكأنامض مىملع ط وركسملا هم دل لمد ا مالكناناوا

 ”نيبل يلع ن الق مامالأ مهرج نما لا لضمتمل يكول ل انجنللا نقوضخفا
 كثيح نزلا ىاذؤ ناك نهد و كاطخللا لاتيه ده لبان مهلازنا ريهملا
 حم 3 نب و يدر وابل | كال ثيب ىث لاهل أ در اذ نالا امام كام تيب نكترجل
 هب ىزيمل الاي ”ملعُت نب ماللا دوكسو ,ثلكل . أيد عكلدلا نع ايلهولاو بط

 * 5 هرظن ه داس اق ير كاسم كاك و مموعارمل ني

 :رملااعو مدادض ويف دار ان هب لش و لاءالا رع ن١ مانا" هن ل بالا
 هحو لع مم يصلان وكن هتماشاب بلع مندي اليل مايا هنن اناث دجن لوي انا 1 0 4

 بل اطانب مسزاذ ورعنابج اوانح كنا خ لمج عاطماى لاق يذالاو نما
: : 3 

 انرلا را نب صارت و بلد ببط ئع ان وكب ناالا هجرتك ال ىح ه ديع.ماقملا
 ث ةرك هدا صر ةرير هن ىنأ نخ فيلصلا ىلف بادكو يئرتد ارككوت ١

 دايصلان البف ايو ميله ف ورعب ونيت ككذ قوق ناك (ن مايا مك كت ءىنابصنا
 ثاود ىووسم هن اهو ةئسلا ؟ابشا ئ هم دبال بجاو جه تاارمةث نن

 ام ايإةث لل" بحس ا وةهليلو موي نحل اذ تات رصلارباسلك دصو كيد
 ئيين وكلا نن دعي دعس كلك ان با رلاو ييجم الامشنا نب قر اطننع بط
 فن ظشلب دوعسم نب نعرازبلأ هاور و روهيذرع اريث نم هينف يئيمل ! لاق
 لاا ةّو دص ن ورعب لك ومد دصوينيف دان اج مايا هك نك ةماسضلا

 «تافك تاور يردنلا

 جاتحالا روج ال ةرجككت اس وئاقم تاررل !ببك نع يورد ادابح نب لاق و

 , 0 تيارا ىلع
 لبلاثيضلاو ميلع كزن نم ىلا ليه هنالافيص ىمس ىم املا لاق فيضلأ
 رصح ىحلكب هعس هن ري ئ أي ممع لاماذا ف دمي ! نع ميسلا فاض كاقي
 من موسع ىحت هزمانعا لزلأ موملأ بود ند لّكرب و فيطم ا نح هكرذا

 م كي نحلا! نه نريحت رعهج ود ذروهاسع هددا نمر هيبسف يأ معد قنذ
 مالسالا ب اهناكم مظح نايب نايناش رك( و بد ايضد !ىلع ثحلا هلنذ معبسلاو



 تركو ةيلملا تْينّتاو بولتل ا كئليإ اضعب مدضعب مركا اا ساما نال
 تيلي ساي )نلفت جزر سلال او نياتكلأ تال اهوج تضح ش اونيدلا لوط

 ديح للام ناشتئالا دجري مل اصعب منعمب مركا اذان فيضع

 هه هب ارو و ع نع نأيح نب مشاوي ا

 04 . دمد أ ل و يسبح

 ا 11 ا لا وره 8

 ناسشالا لع ىمسف قئعو هليع هليع ب اهكىا هب اتتكى ا ناسم ١ لكرباط
 درنلاي كدي هنا هلع م وللا نال قنملا نحو !رياط يلع بتاعب ِي ا

 اة وزدبو عزان يملا مظجويتررش دامه ه ننءل هسا ميتلام نادينا ارياط

 راض ارو يا !نكث المل اطم مولا ني لانا تريط كلكم نب هد راني ال

 م اضرا دمام لع هاورورب اح نع دمتعلا مامالا ري رج نب هل

 - معمم نب ميدو يمي دلأو

 0 لج ساب نس اشك( ىناك هج كالو او زبانل الأ ده اط عننا مع اط

 ةلمالاو عركسا نل اذعإم هططع واهاضر ىئ نكي مل لصاؤ مالكلاو ةدلاولاوا

 بخلكتما وج لاك متجو الطب هرماولو تل اذ ميصعم مى قوله :معاط 1
 الحب رم ام اهفد نكت نأ ناكو د م 1: عج ما بسام ا ل
 لاق اهتلط كاتم الخ يلا مس و عم ! لص هسا لوسر تنناذ 0

 غلو ليلخلا تسارما لطب هنسارمانم ل واو تب + و هع هحرظس او كرما نبإ ٍْ 71 / .

 يجيبابح هل اكن او هه كيم ه نكي نا هكينإب هه البوت دو ةديلساوب /

 ْ يلج اراب نكم ماد نحسب و هاو هجيج ل ا ١ نكذ

 1 ا لكل تيتو هياضرل اخلط ل بس انك كنك رح ناندات

 سن هدي نم وو و فاحت هنا ةعاطكةنحلا ئ ب0! ّسعاط نان يل والا هلال

 | نييملالاق هس قنصل ازسر مدع ىلاكت هد ١ئمر 'ةريرتفي ىلإ نع قىنط
 بع نع نلومد و ناسيك نب هددا ةببسح نب مهاب ,١نب ىوحا نعش نع هاور

 هرعد ”عاصاورا معصو هرّيعو نابح نب همت و ىمت ام عنب ليعاسا

 4 . ه عيمصلا اجر هلاجر بسد
 رئااؤازر مسد) يصمم :رمايامراج ناو اسملا» ةرلا لع قح مكعألا مانالا حاط
 مساوحلح هن ال يصمم ةواخأ نئعاطال ال هل مع اطالك مينا ممصعم

 سااؤا مامالا ن أ ميد لك نك مزالم لكم الاو ّىحلا نه مازغل اب يح اننال ْش

 ها نيااذ ا ا و مم عل 0
 ةيعف [ىبلا ضمد ركذ لب انطاب وارهاظ م طنا عيل ناناهيتنع از
 ابجي 0 ا مي مص رماان اهنا

 انا

 اهيل دوش جوف سير اا يعم اس ب 0

5 ١ 

 خل» ١ .

 ل او



 ظ

 ظ

 دز هسضن اسنلا ليل ءوع نايل دبات بط ىيع هموم انا ءارايدكملاكد|
 ترئاقشباة اره مهلوس ماحأ لاق اسئل نيوشساوش ؟ب الو لمجال نيرا

 "ابا يغب او ىكين ! همسشإ حلا كصوت ياس م دا تييواوماوب ظ
 ىبسعب نع برعلس نب بلطم نع قع ىبن اخ كيدحلاد يس ومره أ ىف بيعش

 ماش يمد .ئع هي ركىأ نب داعي نب ميج ع مساعد بو ىعئع ع اصب هنبا

 ماسه زع كن د ناس انب , دي ىلإ علا هج رع لاتركم ةدساع نعت ورع نع

 نع<ءكمب 22101000 نيج ايم يع نا كا هيو نطل نجده ا ياؤإ لصاال ىيط أوب

 0 'ياضتناو عوض سس ين وحلا نب لاق مكب نمو ين ا ثيمصال ا! ماشيه

 (نملر هه )م كال نب | نك و مدع ر أنيف رككس ع. هزب وج |ىئمل دسم

 بلا ديع مدننا و اههعب هنن! ئعز: :مكباي اه ئع5 ورع نب ماده
 ءريوناهوب ١

 ا يىبيال صئاس اواملةعوأ بد ناصكقنتلا؛ حس اند ةازلا ةعاط

 د طل يمرس عن ا مطل نانورسا ناهتو متلياعكتنما ايئالا
 نيبف لحي ناك اسندن !!ىملانح كركرسملا هاور هلام ايم نيعداَت ادهن راسينلا

 مع لم نمح مل اجو نمد ور واتس رجح ند تسلإلا لعيضم طل !امابإو تكلا

 هيمي نية يسند وع مين أ رطودأ ةيرنأ يدعي ءاهدملاو ىحح ند دقن هلتلسجأ

 بمد ءامتا يل اس تنين نس ةايو يايا

 م ادهاش هل ناب نلوملأ هفكعدو هب 22 ناكعو يئد سيل ةسبدع

 تيا نا اديرش !!كجاخن لإ نع ىدامالاى ىلتسعا ه جرحا اموه و
 .٠ ء'نكربلا ئدعف لخو

 |[ باعشمع ١ 4 اننا يا مكب الخا هل طسنن لملا بلاط
 الا واوا سيمت مطنش ان يطول ا
 ا ع الكم ح انجلا حل و لمحو هر ربو هيطعت أيس |

 مور دع 1 مهن و يلد | نال اينبالا جوح لمني ام ارث هل
 - ىليدلاور_زداو يسن يطأ هاير و يباح راثعلا
 ١ياط

 تنعي سما مل لال امه انانج 0 فسم

 ار لا ىف ىنب قنوت اوباهصلا ف بيحس

 رم اوهو السزب منمذ نون. ركب مليم ن اسس ىلا من, ن [اسح نع
 ىفامعن بوري لات وت اقشل اف ن ابح نب نكد ر ىنيكنم ئيعب اتلا داه نىحا

 نيوطمج كر د١ ةثلاف +بايجال ني ىلا انش غي نكذا فرعا الو تيتاد ايمانا
 ب طش ورعب كححب امنل !رالعص نب وقت و ىضلا ا ناهلس

 هضمجأ

 اني هداه نال ها لسيتس نو نب ده اهل تم لئحتا هبا نع منا بلاط

 أ

 تدك حمم



 نهرافكاو عرانمل ىلع مساع > ماقنأو شومغ ىطق (4 ةماعلا 0
 به لك هب عش نب 1م انت لود قح ائي معدا جلس ه هيب وراطئالاربإ اسم

 1 و وا معن! ةبح دربكالا دايجلاوهد لك ةوبولخ ا
 . لعد الحر لكك ادن نال نعوم لن اسملا تملي عاج اع اريِع لمدا
 ترا داواحا وكي و اور /و وهد امل لج وزرع هدد بلاط |

 هب ادعالاتنت ى يا لجورع مددا ليبس ىف حارا لوي دامل ا«اوييس فنسمملا

٠ 

 ااا اما ذا ا ا أ ذآ]ذآذآذآذآذذآذذ]ذذذذ  ذ 1 ذ 10 ذ 0 12 1 1 1 ] 1 1 ذة ية 1

 00 10 ميت يلمس شي ع لقلطا بو يو اسنوميام ةجييام ةلعامشصتي |

 10 اجياني عدي يذاع انو الا انور ام ىساياجر هام ظ

 2 ٠ ىواناك ل صالاى ٠١ه ارعىثئاح نعم |

 هيلع هرجا طيب مايلسالا رخل اا مور م طييدا محاط أ

 000 يل وا ينبح نس باذب نادك مةنيلعيو يام أل ىلا م
 يلع( بةكسو هل بيا فرم و من افصو هددإب املا "0 سا
 | اجلا اجيد سيلا يذم كوبي مايد ولت تاليا هيي راطما كل ةنح أ
 5 ه3 !ينمأ عع منع

 ةخّئِبطو قّئبطم 0 ع ال ءاعي وتم نيا سايس أ
 ' ١ تلكم انش اهما باص او يولكدابانزا م يأن اىالاو لمعلا لهنا ىف |ىصا|
 ْ بلقلل هرويمظو م ولمدا نثنكمسمالا عمال ىذل اد 0 يسم

 ١ عكرلا يبو هدميبزت اوسداو عناوملا عانت ا دسبالا خقيال معبلل ةينورلا نااكأ ٠
 أ يش علقو يكسلإب معلن وكي هم مونحملا ىثلل د اوئدأ دوممش هن ىاتملاو ١

 ْ سم يسيل كاذو صبا نع ينم يل لانا دوم نعد اذا ةكوكشنملا
 ياي نلأومب ملسلاو ميسا بلقلا حرص ململاث يربالو يتيقح ملعب |

 | رحهتولب ني لا رخل هليل الور الاب هبه عدا الولع "نيل ىفازول ا

 ٌْ -ةنتق ىصربل اذ تا دب اك او سوننم أمه يا يوتتل امرملا لها نين اهل ىلا
 ظ تماوص أمن اي معطصو هن 165 هند ةدفدامأ نئيح يوفتلاو هدد ملبن اهلا ظ

 ْ قملبب مل ئكل هج رجا اواهول نب سسويتمل ابا دبس ند تانهد اهلا

 ْ 00 !بود اكيم ئ ئلوالا حر د

 | اوتلي دو ناسا اهون حاب كانا ويركت لصاوتلاو رمحازخلا لهنا ةيادو
 لهي اهبانو يدسلا ىف ارمهشولب نب نلاو سوئنلا لد ةلشنادب اة جر رلا
 أور اص نايا تك ذ رمهد ا داو براخو نات له ١ له يارب ربادشلاو عطاقتلا

 تدوس جوملا لهل عتابا ن1, هنيراو طل اهربأ لت و مط اعت لها

 ءيبازيركتي نيح للولاد داي لاب انك ت وجر اسكر و اضعب ميطعب لتي ي ىا

 ءادلو ةيبيزن نباح كس رج نيسحو رج ةيستن هلت اتي لب ممطاقب و

 تايلعاولا اءيسيتتل فاسرا مفاد مشيط ص وهلا دمام كيرهنب

 | اولش اديب مه: ماجاب مدس هديل راع اجا يني اش اكيد

 ا ةسم اياو او عن انتو بنادي لدد ا مهو انوع ارلآو دوا و معمشت و

 لها



»-< > 
 عمم مسمع دما مم

 ا جل 7 ءكعرأ ى اسع ند برك وز لفد أ

 هجرح بج وهنو معالداع محلا بمب ا امنالاو ميشلان حال ايجرذت هرب

 م يليمعل ا اضياو ار ول عراق خ تيب اهل ءاز ةيددن زج تحل 1نلاو ةجا سدكا :

 دج هيامركعريع ىرجي نبظناكادروا دمع ةيفن او تيباساب ميلك ريعو

 يالا ذوب دمر فو هاب هع يطخم كير فشل ان د فكي راو ليج كلا

 ردمطس نب مقدأرب !نعبه اورج نب١ ىلع نا انعم نام دعه اولنن هلو ناغيعنم

 ىتياوؤناجس خا لن يف ليمعل نام أس اأ نب يبا يل نع اة نهب سيلو يرديفلا
 .ىس ابلغ نبنعر داتملا نب لع كار وتلا نغ ند وعد ئئرتدا سينها
 دحا نمدنوكت واعي انت هل نال هدرا لاق اهداكتو وطب ساهللع نيام

 ٠ هسا

 دبس نب يفاماؤ 010111111111 هت هعلا ىناكنجكال | ماع

 موعن وادك لكن فينالا ماهي د ١ لكشم عئاونا نع دابجالا + ستائنا.مالشا

 ثئاللءامط هانم وا عاب اليل ككل د انراج او ث لكل ات وّضد.مر ا ىلع هسسبنت
 هندعحد ننءإزملاةبلتمملا لاق ناوعتجالذا هك لفت ام ىتررهتمرلف نا

 1 هيت كابز تلا اورد اوةمر اكئاىلع تحلا تثبداحالا

 ٠ 2 ه ةريرهىإ نع ةمطالاو د ى كك ام ةأسم أوما لب ةييانكملا
 يسب سال نب ؛ لاق خمجزال يطع الا ماعط و ئذاالا يلد دح اولا ماعط

 بزفاهيشي ميسم هم هعييلا حطم امكملا ةيدياشل 07

 كيبل هن | ىلع لزن ان تربيته ماظذ © ءادرل ! ماع نع لوم وتم ه ةيناشلا د

 وا ياس تبا
 هيدي تخل اخاه عايل كيوب ةبفسلملاىت ناطلسسلا نا

 ه٠ هَ * راجع يصرع ل

 هاوس اه  (ًيسساخلي ممدر لا ماعط و ”رعس رز للى كب ئمنانال ا مامط

 ب ابرج جود ايمان معلا ا لمرصلا ىداماهقزمتالو

 اورج اس اوما ك1 بشل اد هاند دارك و نم سن و ديو ميو لب دويكر يع
 ا وج درب نحاول مب يدلل نا هيسملا وة نياسوو وال

 يلح كح هش هت هب أذ كد م وحلا بلك دس تايد هت ايدل اووهنر (0/) كَ

 نجم نب هع بلع يشم أو لذتل بخط و داديتس الاويبعو ةورلاو تان عزل
 ١ ه ىف والانس ادرش ! زمني مانسلب ىف الجنا د امو هيكيام دقاق اططخلان

 ب ٠ فيعضومد و يلرميل أ ريع انا و هفرع ارمث نم
 مامط'ةباور مداد 4 !ماعطْو امس باور ىاود سلا م

 دعورهن و لقش مم فضلا مطي هنوكت انش اولا ءامطو اد ليعلا
 ل مامظ يلاباجالايفينين باقدأ ملغم هن ١صاوخلا لاق ا ديف و سندد بيط

 هل م هتخءن اريج نمبد هاعد ارسوم اليك ا اييحالا ىو ليكتلا ناو د يعس)

 لااقن ىولسب راصو هنطب م متن اذ اهيشب ر كمت أ اهئم لك أذ ضب مئه ايط



 6 ," . ٠ لسه ان رانمض هيث '

 ةكبالللا ماعط هرومبظ نين يال اجرلا نحر إ ييادموملاماعط

 معو | بهذ د نسب ىخنلاو يبشنل اديس ون موطشم ن نمانخلا ممل
 نب ر.ع نب نع كورحلا كيتت ليس ارس ليبط نم هب تكا هناهف اظناو ياجوملا
 محم ناس نب ديعسس ميلف دا الك يبه كل كاتم يبت لاثد ب اطخلا
 ٠ 3 « ىئنا كلان

 لقوة ئسس لب اعطت اتلطم هل ةباجالاب جم قح نمهلولاى مرن لوا ماعط
 محرو ياكل ا ىف يع دو دمت عتتماو يك دوا كوالا مويل أ عايبرمل نا بع |
 || دينأ ةمع هننا كب دحا درملا بحدسُي يبيلعلا لاق يعر نالأ هيعم شيلا قب |
 00 ةيراالل جكس و اكمل يالا م امطذخا كش مل

ْ 
 ظ

| 

 2 ابا

 موب ماعطو ةعمس واير الأ كلاشنلا ماعط ىنيبل و بجاولل ملكت نادم رج

 هه لكبر واسع هيلا ب اجالاو كيم هب هنلا عمس عمم نيو هيب ثلاثلا|
 مولانا بو وملا لاق لب اح آو هيعلو امشأ ب ليع ند كب دحلا١نمدو امرك
 ا نوكيالوامطنم بتعالو ناددأ و مهو لس ثلاشللا مويلأ ىن ب اجال اناث نك

 ْ كاز مابالا د رهتكتن اك ءالاد دعت و يرد ١ لوال ا موملاى انمي درك هيل انعيذد

 ظ نأب هجوو ف ايورل ١5 ر وص انو ل مالا ئاوع ملا ناك د١ نت اًماِدإ !سهنا
 | ييرذ س اننازاكو اور هداو ةاه ابمال عئلص اكد نإ ر عش اير هوك قالطا
 ْ مسح فصن ازدز ىوعسم نب نع جاكتلا تح ةاهابم الف مك هموم لك
 هعطري رمل لاد واعنربص ينمزلا هجرام همعض نتن ل اقارك سيل د
 هعبتو يكن ا بب زرهداو ريكا م اريدك فن يعمم وعدو هددا ننع نب دانالا
 نبالحع ىد و يرحأ نلعب ناطتدا نب هلخاو هب امزاج حلا ببع سلع

 مه تل دعب اأطع ئن هعامس ره نب ل اء كمل جاك هن اقنع اهنملا

 ٠ 7 . ط علخحالل

 مف ايا هنت ماهطو قص نوم وب ماعطو لسن سيرملاى موي ماعط
 ير ازعل | بعد ى نكك هرب رعت رباس ىلع ممل 'مب اجالاهنكيذ ىيريس قايدأا

 عطمأىلا
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 ! نعد و لاق هب صنع ائبعس انفو ةملول) نىطصملا لحجب ريل كانو عيل ىلا
 ضصكحعرو#و ىهلذ ءمساولأ روارحا عد لارا ثب دج مطر اهم يب نجلا
 مام هن ١ همنا نع مريس نب لاقو بي !١ نمد و لاذ اه رع الو ماد) مس الذ

 نم ماو هب اجاذ فكي ىإ ىز 0 ق عدم مابأ ةعس ملوا هلداب ب
 ْ نع ئسم َعْمدأ ى روج نب لاذ ىنمسب ىلع وبا هحرتحأم درل او فيو
 زن مهيلولأ لعتجو فارس نرقثاع لحج و مص ملسو يلع ساىبص م هزث
 رس نم ايع لاق هيكلادا به د ير ازعلأ هيلا فد دام ىلاو يئن مايا مك نال
 ئب فيقول اريج نب لاحو ىدا اعوبس ا ةيلولانونّبىسل المحال انباهصأ
 ثيرح /فداركلا نم اهسعم اًضنلا نيب اعص )نم هبلع يرجام وير اننا ةلاقم
 ةعم»و ابر هك انمد ناك اذ اان ىلع كل انا يمد ارك رمالا انلمح ان كلا
 ةدابزلا نم فلسل | نب عئموام ليكم نك نكن دعب انو جيارلا نال ةامه ابمو ا

 ءأوررجم نير ظف احلا لا بئو نط اك سبلو تعصذد ننصن زير س بع اأ

 مضوي اأو ىهن | فيم اه ىسسو سابع نب و يّسحو ئع كاربطلا
 تاس نها ن!ىلع ل دب اهبع وبك نكل ل انم نع اولكالاماك هذ طرخا |
 6 5 .: هالصا|

 | ةرلس ماو بيبو منجوز هيلا كيده اللا انابانايو مامطب ماهط |
 | تاه هحصت ىاماعط مصسجح انّيلك نم بصي مور نب لاك ةينمصو ا | ٠

 ظ هردال وشرب لليمد ايرمام تّمِداو ترسخ اناس تب ىصنن همشي اع

 ؤ

 -لا

 قادئسا نع نا لعن امشنلا هب خخ ١ ل ازطب نبيل 15 هركذذ هئر انك أن
 به ذو هلك دةمدألا هكلستب ىصتدالو هلكم مسلم اناويصوااضرع
 ١ تاك ءلكيو الاو هتمئم درو واكايك ام هع و اًتلطم ةمّمد ١ ىأ كلام

 اذا لكم ىتسأ يي لحي اناورظن ميو ىف اطسلا نع يلطا اءورع نبا
 ْ بارما وامازجاى راعن ال ةحينتتس مهصتالاو هىارشلا تيرا ظ

 م ذلسل انو ةاليحل ا ميلع يطل انن 6 ىئتعصضتعلا نا قييبل اهلاقانم ||
 ملوتب هضئمحلا هب يح او انهت ى ةد ىسكملا لحك,ةرس هن هبه اق ||

 اهعئانم ظعو اهمسأ لاف بنص ننال مب هب ىصخملا نيعن١تئلاث اذ |
 | رح نب لاذ: هكل ام نراذ قا نع كغم هلك الو اهنيص و سبق اكل ١ انيككم

 | ظ - ٠ :كتسجيو ىدينلعل |

 :نأ هبقد ند يرجسعلا ثيىمحلا اذهي, جا ايران ا6 اناو اهرم اهظت ماوط
 م ما هزل يش ىللت !ىلذ لكلاب نيمت اياايشالا
 | ااه ركذ ناب بيحاو دوادو دي>حا نع ىكحو نما نع ىكحو بوئلاو
 ١ «ماعطلاو ٌمعصتملا نال محلا كبب ن ود جلضالاو هنن ىفم اجو ىلع
 ةماس ما تيب نم اليح ان الاو م اهطدا ١ نود.نإب و مولمم لك اميل سيل
 اذ نيك هلام ملي ناءلو ملسو ميلع هند !لبص ينيل ١تاكم هنا بل اًمداو



 ةثزكاعت لصو هداصناو مسر يلع سن لص طسمملا قلل ىسح ميش "5 !
 : :أكم ماهطدا غياض تي ارام تلا 'مْسمِب اع نع رمح بشل أ ىلع هريص و١
 ةرئع يت نئحاد ب كنعد سو ميلع هيدا ىلص منا وسرت ام امظ ع ١
 ه دانس اريج نب كالثق هرك نق تعمم امة رانكام تلةهاناا 5 مك ١

 ١

 وه ه ىلع

 ]| تيطقاشن و دازمالا كين اشب يف مدس لك ىلح مصدر مهد بلط
 ١ اييلع لعمل دالا موت مق ض لك دالؤع اننى شع ىك ىلع م هرمخأ ممل اذه ىف
 ظ الامهض امل ١كم ليد ام دوج او صم انم ضعبل صحب نم راعم لكد لك و ا
 | امئانإب اج نوكي داقي لب م العد الع نب لصحي ال لأ دو فر اعلا مماشننت ا | يرلامئامصو ناب لعد! دارا اايحالاو ىلازغد ا لاجو نيع نمرف هبلعت نان | | اهنوتعو ةلصدأ ينيكو ملسر ةوبدو عب اصدا”مرفكم ياعم نع محو ينم ١
 1 امب هري ركع ىب لاطا ب ده انت نمداخت ةددح يمل اب هل لصوتمي اأو هنس ا
 / ىدط ىلان نب ىند نع تبدد ىعر ملا نم بلثلا ألي و ر ورصلأ سلس ظ
 يان يرسلا بع ميه و يجيمش ا لات ينس وم اروم ىلع نب نوسحلا نع طح
 | دوعسينب نك بط هب اطئحلا 'نب ىع نب نع ه بن اوى م اهحاببج فيمنم تبان
 ام نشل! مالع هاوزامال | راج تي دح ني]بةي الو لونمجي يتداخل نات ٠ ناهعي ناهلس ىلا نب داحئع يئيركد !ناح نب نمعرلا دنع نب نامكع ءشد
 ١ ميم! ىلع نع ظمح ط لتخال / دعب هلعاو ور من ادع نب و ةيمشكو يروا اك 1

 ٍ هيادان نسحإو يكن هيف مصدإال ناطتملأ نب دآت و (ويدعم ه اممم ناك ناو ا ١ "فيعض لاتن يروا مع ليس ريمس ىإ نع بهد ىسح ىئسوما
 اق نط ئيسحمل تعج ىتمصمل !كاه و ياطلطم مع تكس و ئيعنص ا

 لاكو هارس ءويعصْس قيس) ملاكي بح ويد | وريد جعىصب تيحو ا
 هاور ىنن اع تايد هلاجر رسب نصاكك نب نع نهاشال يرائسلا |
 ل 55 ه ايعج أن ن:سسع وح راسخ ا

 يالا ةمنأ ى فلتتحا يدورديسل ا لا سم لك ىلع ' مهب ف مهنا بلاط |
 ليل دسني امو سفئل أ نايا مكر عمو ضصالحالا عوفت ليك مفي صوقد |
 فى ابس برع انياونكسو اه را مزعو ىلا ءشحو هب رومام ع لحالاْن ال ا
 شل كهايئاع كيصتنو ,طاوحلا مؤرخ يجو اصرخ ىلع ريصم ىف لحالا ٠

 م ارحشسلاو ميبج اوزع قخيقر ن اطيشملاةملر كاللا مل نيد, قر كاذو

 ونطابلا لع ليهو ققشل اوال الرش سال اور ظنلاب ديحومل !معليش
 ثراووُيد ال والا حوعب بيسي يل اوعدو اتسع تيعل أب دادارس ام ْ

 ةلجلاو صورنما مسلأ حاج 1 ىلارهدا لات هسسو يلع هم لص طصملاا
 ف ' ّ 06 5 . ١ قبلا 3 * ان ُ :

 وهيعاسمو بلكلا دام وه و يسد ععيو ررح لع نس علت ٠
 تيرلا لوصا هب فرقد ام ديسحؤرل | لع نب هطرق ئيعتي يزلاو'ةعسرشملا
 2> يزال اريصباعيمس اكتم اب رسايلحاهاعر داق اهل هكا يلا ياعت ناوعد و

 ظ

 تس حمم



 ا

 هىسح نكل لاتن ايثك هق نطو | ظ

 ||| | مرعب ناومم رد آب درمتس ك ىحلا تال الو نهاهدزيم لالا تامصب انتم هل
 7“ | ميهانم و مههر اونو جاو ةجرعميرسسلا لع ندد هب اجاميد قداصلاهلوسير
 ئحو ايلف مود رشسلا اع نمو لعل ا مم لسو مشل او ص الخ الا لكن صدع ئح
 فاو وةنيانكى مرش هئللل أ مولعلا ند لكذ قومامو هب دول منذ عب ككع

 تن ابرمشتي بفقد نا ا وزولوللاو نمي لاري رانلا بلك هلمد اربع نع 5

 يهمس ل شخ مظ دق ملاك يع ىف مهصواذ ام لما هلو داروتس ان ضمك معلم ْ

 ريتتلاو عضولا نكذ نيت ر هد اوخجا سشئاب ن اويل نسج اجرلقتي مظدا
 دب اب ريك ع ن اوس نب صم ىعأر اخ نب م (كصت نع هيلا يف ةميع

 كدانلااائو بعض ىدنس ير تسل أ كات ىلد ١ نيك نبا ىجس نب ىىرمطركم
 م كبي ىحلا ىال ةارصنائ تلد مص اع ةارما نم ن اهياس نب صلح ريع و
 اةطيعند انرلك رق يطور ونبشنم هنكذ قيييلال اك وو وكرت يسال ال اتو

 - لب انه فبعض صمح يو اهلا لام و ميه او و نس اسانازج !لاقو 1

 م هروج ود يور نكاربلا دبع نب لات ودهن اش مل نكل مص ولاو ب كلاب مشا
 هن سسح كي دح يانلا ى ينكر زلال ان كك جبجش هائئم نك':دودخماملل

 در رلاىإ فممصللا لاو ىسحلا عئتر معلش قي نط نم يدر كزملا ل اعدم

 تاق الطا عمدا طل ازيد رسد ا سع نب لاق سسك ىلع حطب ف معلا بلط
 نيرايامداو مل اسحلا طشلك م مَحلاو دحلاة لتحا كد لغ بزي وةسياعسم أ

 يلع معد ليع: لكم ند هانم اوي ذ اجو كي ىحلا انه مك ىاوملتخاانه
 م ىئلا ديحؤبل الاع هال مير م متسملا معلا هيإب نك نل ةيحي و منلكدا

 توّيدو مارجلاب ل الخلا لعومد ذا هقضد | ماع ىلع مله مينشنم نو يبس اود
 تروي نب ورسم نمو عرشسلا رع يف معلا تالط |نسرد ابتملاوهد كد نا
 ةكرشلا ا جببرملا اع ىلع هليع ىوتَخ ند واضي ارهد اظ اميل ميج ودل ناكماو
 الا لوسر ننانكسيرأ امو يىلاعت لاك دو مسسلاو ب انكلا نب قلن ايلا
 منابع ءامح قتل او نايبلا لع نائف !ني دب الق ميل نيببل هموت ناسلب
 تائيحلا قح ىك لك هلر م تسد ململا بل اطن او عرشملا مولع نم كلذ

 م73 نس : ددصد هلقيلأ تينا المهر افمتسا معن نا لّبدك ىبلحلاداترعلا
 حالصن ا هتسلحو هب ايس ةرانضنسا يصرالا تان اويحا جاوب نم لك
 الو ملفإل ٌلتئيالو يد وبال يطنا نا عر ب معلا نا مل امد اب ط مم ريل امذا
 رحو سبح الواظب الر وجب مدع الو ريط ب دعب الو هيك لكوب لام عاب
 بجاو ةجاحابلا نكت ملأ د املا ف رهلا ناين ر )رمان اد هةيطي الدرب وا
 ناسا راج انام رطل ىلإ لادح هاى اون م ارضا يملا رار وا ذأ
 فااصعب انيك نوحرالو توم ايريلخ_,مصلا بحي لف الل تربص اذاو انك ١
 كلاس نب سندا نع معلا ب اتمكو يمد اربلا بع نب يزنا لكدرّيه لارج
 ببن ىكن يف نحال هل ولعن انرلك هرميتكم وج و ىب سنن ١نع يور ل اق ||



 00 لل يقل !ةلل ا هلو لا اه يا طم ف فم نإ رواش ىأأ
 ثيبغتسملا مولظدلا يان افسملل !ةمئاغأ بحي هدد او ماسس لك ىلح مم مصيرم معنا بلط
 العا ابمق ميعمد | ميلأ مجحاو هدنا نابع مىلك يلخاو لي ةمئاوظا معا و |
 لاق نا نع مداوي ربل بببح نب و بهد دارطنم لاو ةجاحلا سيسب دع ظ

 أطيب دجا مالا ةيسو تيعض دانس اور ونهشس هدب قيبيل اعلا
 ه لله ربل انشد نارجدلا ىو جيييصم ة انعم اناوكب يم جدي مل مل
 ا رح طول ول كيال بعدل تماس ةويؤزساو اوعرتسل اهلل ا بلط

 | بلط بش اكد لاق' ثمل تاروكملا نم لفاونلل| يا لج ورع هنن يبس أ
 كاعت هسا يف اريسلا إد لكاس مل امد أي ارشلأ لا لاف سلا ةادص ئم قنا |[
 تالب افتكاد ىرع يواسي طسبم ا ما طبتنا مإص مابراش مالكم / داما. |

 هراطتقالاو ت اامجلا مس نإ .دلامالعاممائال امد اروب نط ؤ

 000 سو سو

 هرعسلا مهذب روح ميم و سب ابع نب نعرذ كاوحالا و نير ارمدا تالي اقتسو
 ماركسب ميكن ميك ١ ثي حلا مضر ناك نابح نب لق اًمعضل ئ ىعه لأ كاك |
 كال ب لاق يبه نأ لاك قرصل نبا ملل اضيا ميمو تعوم وللا هلع |

 . 0 وكيلا

 78 لطول لإ لينال كا أيا ملي ءايق ويح حاس مامد
 ربا هعاكدب ليل ايعيرشم اع بط من 1 ظ

 ىرثحاو متسلإد يلوا عدا نك لهدأو مانا ئم بسملل نبال ازفل !كاقاتشا ٠
 (بحي منا اد ههدكت سكن موجتسل اليل دلاو عومرلا لصالا منال ميظمتلاب
 ريلعت نا ىعتنالو نرد الت رعد فركرو ه ديكد مج مم دومعملا نرعب نا

 ا لا هع هيوم ف لهي قم اطل | تءايجلاللا ندمان ةكيوط اما

 لكي ينم اهرهاعت بجنبي بلل يعاس يد ىلا نط ابلا تا ايمن ىلع
 0032 سىض او لكذ كو ص لاو وب ون ورمصو صرو صيرفتو |

 / ناك نارتلا (و ايلح سند ضي ارش انمأو كلذ بنج لمنكو اير و لاو ظ

 || تب موصلاو 6 لصد! ناع تلّتما كل اءا موطقاو غول مداناوم أل لع|
 -ايلط فرقت الذابذع تلفت لب دحاو بر نم مب رمالاو مي رثلا هذه ْ

 كما ارك نورمداريص ىحاؤ ولم نى مظح |حاعب عصا نم بوهفجد ا انس | ْ

 يدهو يارب ةناسكؤو ياك ساطع امس ند ١ مولمت (لهأ ند وركم
 انيكك نا هء اجرا ماطعلل ه تيسفم نولتو مارجحلا بسشبل هب امىلع لكصاو

 م ع وظل 5 لمصن لغتشنت و اهكأل لب تتاسج اونأ هدمد نم يشمل اهينمم

 منعو ميد ون مع هاورو ىس بع نب نغرد ىثس ال ىف نولتاو لشنملا م وصو
 / ديمس نب لسكن ميد نامت ل وارأراك تطالب ملام سنبا نيرا عاجل »

 00 وعها|ر نب لاف يجهد كلا اق

1 
 ا

 و ماس



 6 حت تدم محم

 ٠ ٠ روههرعو ى مأو

 0 اًنثلساّن درا اذا غي هير ع قمحلا بلط

 ديب اكن عزا ا قر طل١١نهد ى اديحو ةكسفد جلب اودع كا د ىلع

 محو ولت .كا وهام هقا ماقا ىلا مطاوتلأ هده بستم جلخلا ىواع د ند

 )هر اننا ةلعوجي دغش 0 را يحل قي ط كتئاسبل
 | تاه نن وسن ةراعحرو لاق كرا ىلا هلع مهند هل نم فر اهذك به اوم ااوب ١
 ا كوتسملا مك ببجومل أ هلومعدا باوت ١ ىلأ ظنا هب وسللاهل اكل ١ تلت لاما
 مشب داود ىسسنانن تلحو ماوعإل لع ديب اشج يذلا دك نوتم وقتنا

 انشا لح جاتالاو باعمال هلت مدل بجد ككل م يالا باس
 و كب ويسيس بو نووخك هوبا

 | رك( ن .الكش مهلت ! الع مهرتكاذ ه مولكششت نوت ١ نس ان) لك و
 ْ .ةلاذع نياظي ءاورو نين وملاربا ىلع نع مكفوصلا السل سم هكر ات

 | هي هرب نب نالع 0 نوري اسما لزم اشمو مالغدا مذ ئ دره او: ةيمشي دنا
 أ * كي ىحلا! نمد اوملفحك قضنا

 أ بكبلط هب درط ع طي هاو منلسس نإ قميلا اور ظند لالحلا شط |

 ا قرشا اراطا ايك سميع ت اي وركملا دمار يي طم رشا هيت ايضا وشل االشل ٍ
 نا هتشي يدع نقر ما هلم اعلا رعب وأ ْ

 |زهودوع نال ةب امين الواهب تنال ىأ نعمبل ايضعب ولي ميقامتسم

 ا | كان مين نب نكح نع هن اديشن يح يوونلا يورو يوزتملا ى اياب او عر ولا لدكا

 ا | تنالو داعي مدا ا كاق ُلَسرَما اي تلت ماشلاب مه داؤب معد أرب !تيار
 ا - ىئيدمل لاقت دوعسم نب نع يملد ىلا 1 نلكو بط الجر بح نم عبشس اللب طاب ل
 | ىب درت هتباور تعول ا لاق و كو زنب وه و قتل رمطسكاهب دابع لم

 ْ ضير نع ويصوم كريزداحلا يح طلل ني ىادراكا هلا لعين ضم وهاك وانا

 ا . . ممالك ىلا مطر ماا موب مصب لف لاخلا بلط كيدح بحاص

 /بالقل# مفرعم بلط دال اراحب ممسم لك ىلع بجاو كالخلا بلط
 / بط بط دارا: نا لمح و مقمحلا مع ومدو ماظحالا ىف امس زعبص )ره مارححلا نب

 | ةدع اهلا دانتجالاو وتل وم هزت نب نوم مايتم نالحلا بسكلا
 | نخطط تعنت اذاذ لممسلب نكم هاذ كالخلب عتنتشاو م مارحلا نع
 ند ىزرؤعد م مدالا بباطإب د زالتلا تكرت و راهشسخلا رب مولا ىو
 ع نقيشت نا كيلخ سببشو يكل الحلا كينكي ام كالحلا
 2 الع نب عصحام حبانظ مارح هدأ نظن هام ارح هبا غلعت ام رمح

 يل ا ل سس م

 لد و 'ميعب ميه_و لكم ند ىس ١نعرذ لازغلا هركذ ل هاب ان هريس
 3 لاو و انحضلائ ىيح ضاودروأ مناح نر رخو ةرسرع
 | اتيان ارد ي نم ريع ىطف رادلأ لاك تيزاس بريول اونو
 ةيايساو كورا شادي فندومل ا ظننا طس والا ى ف ! ,لطلا

 التع ميلكا العش مدرتكاف د

 0 وي 0 قةلكم ها عم 2

0 

 ا م

0 
2 1 

0 : 7 
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 امج

 مه هلي را ركأسع نن هدا نبع يرد اج نع « مولا كد ذ ميد ىلصي ظ ١غ

 ١ جسم | «٠ 6 0

 ةهلع-“وصمُو دايما لكم ياداديج نار وكان الامحالا كالاحلا تلط
 | مهمارجلا كرت ونزع حم ل الحلا درت ى مسك رقد اجمل ال ميلع باول

 نكت نحنكلا و تي شلا نم ىلمعلا ى ىظنلا قيّق د ةادب اكم و هتزكعم
 بعكس دحلا ىف لا اركربكالا داما وفد و جانجلا نب اذ ىح عر ولإب ,جابملا نم
 ديسمو ع انحّملا ل الحلا بلط ئ مهلا الااه ضكنال نم بوب نلانم ن ارحالا

 ىهبرلا!ضيا مع هادر و باطاحلا نب نع نب نع لحرس ؟بعنب نعرذ باييشلا
 بنان مه اود وكب نامملاو لاق ريمصلا يحسل ان اورم نب دوع ميدو

 فمضلا يد عنب لاق ل انو مدر مج نب ثي حان ار امحا هل در وان

 : . ٠ ئيررهت اياور ىلع
 هيلا يبس ئن توم أواذ نب مح مليح | ضرالا هجو قع ىشم ميريام يلط
 تاطورانكلا نم مسيو يلع س الص ىبلل ةيائو دحا موي هسئن لحج نال |
 ىن مو عضم نيصوي بّيط'و انارعرسالا ىار نو هيك هن وكت ةسقن |
 قئلهصتملا نهرو هرك د يف ئئعع ه د سحر اس ئرتمع ودب صر +روط ظ
 ناو موب كاذاولات سحا موي اوركذاذاؤف اكو هعم تبئنومدالا دحا لك ظ
 معىلاٌةّقب اسنلا لب امل |نحاو ةرشببمللا ةركسعلا رح اوهو <مىئطل مل ١
 ةسا نحاو ع نعي ةشالثلا ق يىوكسلاباويص | مسناىحاو مالسالا |

 م ينل بولط مس و يلح هد لص ينبلا هامهس قي دصلا يب ىلع اوس نيل
 أح معد ؛ ىلا بام حبسي انضر ١ع! هاىد هيف ةياعةت رك د ويلا مولطو |
 لن و هباس لص اناث هاظعاف هل اهدثض هل مهر هاجو ارشد ىلع اديقرش |
 اين نجتول و فلا هب امي موهو ق ىصتو فالا ةراكع ةنس لك ةشداعل |

 .٠ . ه«راجنعىهب رلاهاررواعم ريعسس ىلا و رد رمد فاويع ْ

 سم ئط اون فى رصما نب ميلع مدد ادهداخ ايم هر نث يا ميتع ىدُم نم يي |

 ها ابرح اخ هنو دممسوئد اول نب نا م تول اىلع و لوسرلا 3 سمن ولاتّملا |
 انه هنن دار انكي واضيا توهلل لافت ر نْدلل بكل | لص او هر شنب ى م نيم |
 كالا ئب و هني, قيبرول ئح أدر, ط اخو لبس ى هس ل نب هانا ايهيس و ى |

 هو ىلع ىشيايح ن اكن او هند! ليبس ى توملا هاذ و لش نكوميذ ىئد
 س هن نم فوتساو هلجأ صم يعم, تاجارا هب ىصق لاقي صضرالا
 نب ن أيمسس ىبأ نإ هب و اعم ئنع ه بلد ضاقلا هيك ة نما ي#يلاو

 : ٠ ٠ صل ممازسر هش اعنع هنحبرات
 نامههتسلاو ةركيفلا حا يازدا طب وهوذكجلا ف يااجرويزلاو ء ل
 اةم اهب دب موي ناكو سحا يع هن ىف ةريحو ىلعك يي مل ةردئخشسملا

 اضيباابرلا رم هل تناكن ككومربت ) جد ورسم رهن اهب «مكيآلملا تلزعن ارزمص
 تبع تناول ناو نيترم رومدر مح ىلا روهل و 1نن مورلا ىوفسم فرتذحا

 تس ا ا ا ا ا دسسسمو ه١ 1

 تودونب



 :.ةايسالا تسع هياكل عيبا |

 لاجبأ موي لع لع عررخ مرج هنم موتي و هب (ق لصتيف 2 ناو دوي
 هب ه ميلاواما ميشعا ى ؛١ لاق دق و اسبو يلح هين لص يلا ل وتب لغه سند
 3 ىصبلاب جابسلاا هاو قتنخن ف وصئاف مث هل ماض تنأو هتان
 ردحاو لك باصأُئى 6 6 وسن عجرأهل ناكوراشاب شيئابلحر تم هنلت اناجو

 ايي در جيعص هك لاك ىلع نع بق انلأ كك هد نلا كامو فنا فلا 1
 /هترض احوب ا لات يبات يدع نب هبغع هين نال كاقو يت الدقن 0

 ها فيحعضص |

 سمئداف لع مادافامررتسرسسلا عولط نم يمال نارها هس ٌْ

 0 يس ص |
 م 0 ه فمعضص

 !تايالاارم ءاظ ترسب يدك سيل نام تن امكرسط اسم الاه كال لل
 ءبلفتيال و يسميح يلي يدلا بون يملا نيكل ار_بكب هر أعمل ف كيم هع |

 أ تماب هاف !نهدك دب عترتلعا ميللا كذدا ىؤك اقالاليدلا نم ةعاس |
 ةرابرطو مث ورحم ىعت ورهد اظن ةراديط نائمسك مؤملا دع هراعطلاو ارهاط
 ١ كيولكموه و هموت ىفث اما و ةرهد اظدا نم دكأ دو تسونل اب هو نط ابلا

 موحو طمع لك هبسلق نم لي لب ناو ةيبونلا ميلع ئيعتيف بؤم دل اسوان ْ
 | تاوستيعا نزع وع يمي دلاو جشداوب اوبط مس لهل هورظتو ١

 . ماما عشلاوهوانف حج اههينف اهرمطت ال دوميلاناف عكيششا اًقرمط 0

 | تنحي الاعور اشط لبس ةوك اظفاَوح هيشالا' نة يانيطترمالان ةهشورايلا |

 0 تائيلأو ةرايطلايؤبوتنا لاك ه4 تشت جاورالاو بولتلا صو:مئط بلا

 ' ماكحاو امم ارب ثنهح نم وامه :ةفوصوم | لان يه ذا (هرهد اظس كيح نب
 يوكل هادم اا اوزان ليص شد ةردايمطلا اما عاون !امهتارس
 / ىلخعاو يدوبيشبل اديجؤ م أو قع !ماعنإبو صخلاب ضشني هيبتت 000
 ' هاجد لواو هاعري وهن اعيس هيدي ام يوس ام نعو ىحلا يوس اهانطاب

 0 ءاضققاالا دعح جا اون ايالا حاور الا و بولتل اد ةمصتخ ا ةعو ىملا
 .١ نمخضلام انور تاينيالا ميىاضتر ىلا 'ةىانيطقا هسشارللا لعاذ انناثارووناو
 . طالوقتيالو همس باججال قدا ادد |ىلاوتن اب داوهتشو قحلا ةفرعمت

 قب اها نفذ ىطنأ نب نه كب ئيعتم انئماجل د دداهع اونا ىابوهنود
 هك : ندي اح طز هربا يلم ىدا قش الا

 2 ماا يخ عمرسم ديو مسا ين عيض اد ادويتلأ

| 
 ماس اسمانل علل اهرن مذ وصولا كاملا ثييح نم مستشب هد ةساؤجلاو ناوين

 ادع 0 ب ص يس سس و و و سس سس سسشم
 ص1صظثذ1111ذ11 ياي



 تمم دلطايناةيجاظتنأ صير ةكزد كر شع ب بق يل اي عش

 تيان واهلؤلؤ قبيح املا د ١تانصئاو 95 دف

 اما ذب دعس يع بلع اهريدت تن مدرسا ياطل طاهيعح

 ٠ كارطلا 0 أ لاحر هلاحر نجيبك

 نك وصلا نب مىقعحو يوؤبلا هركذ روث 110

 0 اوي ان ل ا سحاا ايعا و كك كالو لمست انه دارملا نا

 00 د رسما اح

 لقو هلاسل كلب بردت اذ غلب مدوذ اق حلو ةنل فورسلار رسكملاو

 َ هرشب مل وأد نثس هي يتيسر د نب داز كرم املا ف .نا اسم لح سس انا

 نإئئاَمتم ناظنللاو لاقاكسيشو ةكامالا هرب رين ب رك نارثادبخ نب معد و

 رصّم ىعتشي جلا ا ىطرشلا مومهغمو همانس موتي الق ىحلحا برتسلا نكت |
 اهطااضايلا يلا يرىيتتما نسيضتلل لتصل نسال ل اانلكاد ١ نك ملح

 1 اهيف ساو نال هياضعا جيب هب قد و ابناع عواولا نوككو ما

 نك ييردالان اك بد !املأ ارجأ ان انالارتكذ اوهوالاب ىابلاو

 | هلم نا هربككذ 200 تل من ا يللا

 نس 1و نمدالوا ثارس عبس روهيط ام
 ىشن ىف تن أك ناوأو ةنيعم نمدالواو ةيدم ئهارحأ لاعب نا ا صد طو

 ةدابرميم نال نس ادحا ىلع لج يشد لع قلم الجنف يريح ,ىلا

 | هب ىكلعر لا هب جوصو ىلعي ويد او مالا ئ لع صئنو سعت اي اورئاوع |

 ا زينا هنا دس سبب تلك لال وا طياع د

 :رانمدالواو مب اسلاو صالوائب وتلا مناديل هتبش كتيرا
 :«ةراحالا بيترت نال ئسملا كنيح نمو ةيطوحالاو هن ميِد ال ثسدح ند

 لول نأ لع ةلموئ ىن اشمدا صا متر هفيظنتل يرشح: سغ ل

 اخو ميعْماشيلا ثي ىهلا نس نحانتو ينهامساو يلوا
 انف لسع كيلكتب ئئا هيداب دوك دمتلا/ الو ااوبجوب ىلا

 بكين درو هلال جرت حبسلاب نحلم نأل روح ريغ يفازلا بعد نم

 راحاتل يع كدا اهيزجخو تاج و طبات قدر
 0 عص ةوتتادنو يوارلأ بعد نموا تى لأ وأ تادب قفا

 فب دحلا اند نود ىنع م كيد أو مه بسع بلؤلا ةراهطل بيتقب ركب دبح

 | ةس اخ كاع قلم املأ مب جه !اميح هد اكشن ال فيد اتل!ب درا
 انوككيمتن انالأولع ثنادحالو ةكبشاوا ث دهحنع نوكيا ةراييطن!نأل

 يجو ان عنسم ميل ال اهب يح نع نوكت ةراييطنا نا دو سكجلل
 ةريرق ىإ نع درد ثم ىح نهالا ة ىاميط هن !لاتيالف عطري مل ناو ثم وخل

 [توجوي حاقد كب ككذد طخ انت هلسنسم درسا الاغا لا

 ف
 ظ
 ظ
 ظ

 و
ٍْ 

 لهدا



 لاخي اون ال للأب وهو عشبج يوارلا ملازم نا ؟يف وئلالا دنع. ليلا
 . « ايزاجي دلت ال ديرتجل |نال عاشت ا هريئعل سييل و ملط خي انلئف لل دل
 عبس لوعفذلل بلاي تكسي نا بلكل أ هلم غل واذا ركدحا ان !دويرط
 ١ هلرهس ف ظاذاو ارب مرح انا روميط ىبيطل لاك بارتل . يل دال
 انه ئطّمرادل اكقمسيبل اذان كي نت بشار ب يظو اانا ءوسيدتلا

 ظانحلا نعمب لاقو طلغ دّحُن معئر نم و ف رف رمرمملا ئاو ج ومرب بلكلا
 دنعرمد اظلا كك هرتبربلل يسئل ان وفن يىصلاو عميرلا نورتي و حرر تيرمملا نا
 سماء ن اهم س وداط ئينصمد هنحازو َموْيرحقف او ىلا و ىتم اكيد ا
 ةلزعم ىف لاك رسناواظنل تلد مرج نب نحو ا همس لبسي بلدا لكم
 عبس مل سعال اتو رومسبلا ميم علب انال إو هد اجب نعد هيرو ا بلخلا
 | طسياعبس ساجالا ميج لسع بك ها ىلا ديحأ به ذ تسب تارب
 | نع ة.انيطلا ين كك ميمام ىدخالو ثيداحالاو ديرو ى عيبستل !درمالإ
 هني 3 ٠ بدلا رفا وامرط لكل ىلع مص لاّعو ةرسروفد ىفءا
 هلع ابو مدالاروميط ةياور ىو متيم ردجل كر يوطس يا يردأ لكويرط
 بلو داسن ىلع ٌمياورمييطد احب رورهطلا نا لع ليل د ءيْنم
 ميله سدا لص ىيلا نا مكح ماربتحوو عب ىلإ ةتيملا يجر مبطي ال لاق نم
 لابس هيف بصع الو تاه اب خلا نباومفتش ال ةدررمجولا بكماسبو
 مهداشيرا هيمو ل دالا ئباعص غبرلا ليفام لفعل يعد رتزنا دعب و

 لع سا إص دال وسير اهل كاتم ةئوهبل ةاكن تشم تلا مكي اع نع تانالبشل ابانكى ر كوت اايضلا ع هوو عند هيعام حلطتس اىلا
 ه هركن و هتيم و هب عمم فيكعتنل امم امداهإب مع َس !الا حسو
 مهأكسملا م بحال نرعبال هن اي ن ذوي ميلا ه ورع لك فمصنأار اصحّواو
 | للاوربو ىعخنلا هعيتتو لاق ركب ب وكذي) لخنلل اب مكي اع نع هجّرح قميبلا ناعم
 ىف ينايرثلا هحّسو لاق خب قرط ةادع نس ىطقر ادد اهاوررو ينئذا ثم اَنْ
 ارا جرش باردا ني ردا لاقو يون ١ تانغش ملك نسمح ءاذس ١و نصت
 - 3 , شذ ٠ عمم هّعيرط

 ث اك اذائنادارملا ل وّضاو ىبّتن ! عرومال اوه و ماعطد ا لذه ىضول ا دارل !لعذ عراشي داق ن زلام نينا سكي نيرلاو م امطناو برن ماعطعلاارونيط
 !اماو هدم ظحلار ووو يؤئسححلا قرررلا دب زم بج وا وملربلا ثر واالالح
 | ةااطلم تاب هب يذضتملا نطاب نو ث ىجت مارجلاماهطلإب جابسمنالا
 | ود ةيرنوجاس اهنا 10 د ندم ىفد تايبولد هتاءصو
 أهو اجمل د تاركا لاعد ) نل و امارح هن وك ثيح نم ىئدعب سع
 ليو جرش زج نظاما ىعما ني و كَم در كيلع حس وي هر انيطلا ىلع مد
 | ةسايلاو ةرايطلاو ممرحلاو لحلا4 ةعمىلسلار إرسا نب يلج ىلع ملط |
 - م جم م بسس جم همس سس م م جل كارير ن رسل | ةينيكو امرت الب نمو ايببأسس لو هييتنط ابنا و نيترسد اظن

0 
|| 



 ١ || يوسملا قدرها كالكيس | ىلا قيرطلا رهو اهيشيكس اهب ك كىلعل كي ةدايلاب |
 ايار ياام هس ةنج هنا اهوتلو امنشد ايرهببسو يسحلاو

 مسالا قرح اوراو وح لا تابعا لخط تامل همن |
 هلوقرس فرعو ههيعبتلا قيرطب انصب ارمهديرؤصل لب ممجامصو ممقالنحاو
 ىلع هبلق ئ بكمل ويب ايد ترسسط امج ئعمرا هدد صكتتحا نم م ليسن بلع

 طب ٠.اضب يلب رلا مخ اورو دارج نب هددا دع نع نايح ننوك 0 "وهلا عراسا

 كم كططوالو لطلاب نيرا طا رين قطنسالا ول هن ونجل هبوب ميجس ل اوط
 م قطنلا ميو لحأ هدرا ناالا وطن | طا ةنل رج .ئا ىلعلا نآل ىزكلا مدعب
 نير تتخ ل دمي ميد ومد ال نيحالا ثيدحلا ئاكريتعالا قطني الك قطن نف

 ْ م انضيا انزع اونو وةشماع نع .بتع.نع قتعلا ب اود ككس هباؤر يأ

 ش ن0 : + « كسا هدلو لعيب نكأ يملي ىلا
 1 راي علا نتا يللا ثيبداب ةيكب دامد اباطخرسكلإب ككئاوط
 «ويرخ هزم ةداج رلياتالا ةيزل الن راثدا نوقشت يعو ةلح لبسك

 0 اجا يوعاار ىنسو ىتخاو ناوط
 هند ءاوررد مكس اع زحد كادي وااو هلة يح وبلاك ةياوز ن

 0 . ' ه ىهيضشأو و مند ود وبااضيبا

 سد كا دامو لك م اشنلل لضاح يع بيط و دهاربا بيطا فِْشات فوط ||:
 ءكبالم نال يا اهذع انتج ١مهطسنإب نهرا مكي لمان ال كات يفادلوتسراو ||

 بم ايوا كاز ان اهط وح و اييطدك قى لك هته تعسر يد ١ رهرلا ذم

 0 او كح رع ودود لم .«جع يار

 ا فاو

 ا يا و اد اق ماشيلل ىوط ظ

 ظل يلع هيحر طسابل ئبحرلا نا ىهز ) اريج ابنيط قبه )١ كك قلع |
 ناومماهلات باريس نجري تعب بسط هئئيحر ل نب نه دب ئنارطلاةي١ور

 || هل . ميصصلال ابحر اضياهلاجرو

 ليماهلبت دبضده اواو ايلإ اوبلاق بيطذا نيران ىبيطلا ل اى منيل يف: ىط |
 تن شيمنا بيط مرد سيخ هب اصأ نال دي انكأ ىلع !ريح اوبيص ١ ةانم
 نومئاصس ان لات مه ئد هددا لوسراب اولاك مونليادب راو مناللا لطام
 دن ل ب ياو ىد ممعرطب نهب كا ممصعي نبيك اانا

 افافدصالا_رجككرب امداتباراو ١ىروملا ل ايرون نمو معك نهم ك١

 هاضيرام_ءاص نت ويلازنلا لاق ه ىوصنفدال ىحل ان ىطنول سشالطلاو هنأ

 ع بدبم يتب جلع يلدا تكن يقاس ون! لب ايوع مولعدأ نب ئلسسلا

 يف زكد 5 دبر اذاهركا 4 تقدر كيب عابر كيل وا تكد مولع راص ت5

 فاللي قبر مقلع 4 ىرجتو كسه دارج امله تنم تءام د١! نتتمحالا

| 



 1 نينا 190/773 لا ا دما دع نجح سحم

 لاجر او ذحا كاجر نفيملا لاق ديس اس, قاربطلاهاورو ىقن ا نمض | يهل نب ءيذ لاق يع اعلا نب فره نب نع بدرع اي كذ قوط امقنكم مهل
 مه رادكألا بياوش نم ميلا عااوصلخ نيالا 'عنمل ويل كينرط
 همك ارخاؤ اوصل اع مهن ال اهيل :مثددض لك وهابع ىل تت يدديلا عياصم كلوا ل نيداي تييكاجلاو لضم نول د ان او .ل بل نولص اولا مهر مبّتع مشدوب كيلا يدار اق راييتلا فلي ميز د اعاوضحعو
 | ميفع ىلازنكا لات ناماو راح هلم ريمه لب هاطذلاس مرج مرت | نكرم هد دوبعم يوس ارك رصملا و ىطنلا اوفطقو انيلك ظوظحل ناين و

 قافنلا كس رخحلا ماما لاو مذا نود نيلأ بريتا ا وهو ىانسنأ نع الحا
 هم ليبت نس ىمد ىسملو هدد١ى ىف انما وه ىلا هس ندا د اهتتعال او هد
 ,لحربجلا لعب ةررحالا قد ةد!رارجالا بلط نمالخاللو كاهل الا
 وسر ىف وم ناب قب يحج نع قد ىح ناب قد نب. كب اد نب ىرجحلأ نبع تي دح نم
 ااسلجم مسيو يلع الص هدنا لوسر نم ت مديت لأ ق سو يلع هدا لص هنا
 ذو بحرا دع هيد د اضدا ييهيدلا مع هاورازكددو هركذذ فئوط لاق

 / رمكاتم يع نع يور يدع نب ل 1م اهعبطلا ئه ودرو١يرواكش أر ابجلا يدع
 85 ٠ ٠ ئكزتمل او انسنملا يح ٌرلأ هدروا ناسخ نب 5 نيبعو

 ١ ليك ملظالا لظال موي ه شرع لظولا يامدد! لظ ىلا نيّتباسمل ىوط
 ثيزلاو فن_وشدالو لطمر نع نن هولسك حا امظع ااؤا نب لا لاف مهد نمو

 ١ ايلا ىو :معانكن الها ءرص هن ممضد ال ميك ىسس تلح نري
 .هالحرك ذ عن مييط ةابح هنيبضلك هلتب ىلاكت هسا اهدركذ يد! :ةّسيطك

 | مجكمجلا لكم, سانا كك نا هل دع لايك نؤ |ىضن اهنرل ايا اهبحاصو هلابم نسننلان أو مىسنخ ,ى امال نوبككك مضر ١ىف هساكحو انمامهرع 1 37 ا: صراف هن هانرأ مهيرص
 ْ 5 و 6 نةايستجل مئازسر مكي اع ع ىدمرتلا
 ْ ل 1 طال كا ناجي !جاوتسم لم تمنو كلما ةوهاول ٌفاوسال/لهال ليو ابلا ديف ششب د انملل فا رطرمصا ةدجلا ياابلملل نوط

 ب نث ةيدرلا بس اكد اوءملطابلا نايالا وهب اينحلاو شاد اولخشت رود انملع وع شو م رو ناقد ١ ناولا ىلع ملبوس ىلإ ةلءرثب ني ن ى_رراطتم ب 5و . 1 3 3 5 0 انما 2 4 ف المخا ف 1
 ميم سيستم

 0 ب ب م ب يو ب و م يل لل ل ل

 || ئح اول نها دداىلاو اواي نايا اول ند يحرمه دنأب اويداواودافنا

 بنك تت

 هيج دجلود

 . ا ج0 دوج

 د ا يي يي

 27717 2570070-02 حل 15 7-0 ل 21422 227ج 0< تا
 ةسان يل ميا دمصكسا هسا دكا

 ل



 مالاركئي امو بازع كزن و قيرح فرش ىلع مهتزيبصتم مهد اسس و رعلا معمول
 نمل 1 .-.] ل م اكان ازب ىْس نعاس هجابشإةل ١ اولا وأ |
 ب بيع بتيدوهو نازلارحا ئ عرال ىلا عيشا كدب دمي يا عجل دمد بول ا

 بقل كوملمد يودع ليم هنالك امو كرابلاوهدرو م كاريسأت قيس رططما |
 تياجر شيع ماما لود نم جو مالو ودل نم ةر ايام <ارجل يتم هنال ب ا

 ؟ ناك هبال لع اذ ميم وا هج ايجي م لب نمج نالوا نئمد للاب صقل |

 رك دو يم اذنأ هنركذ) نك ةتبتنالم اربالا جه مهداخ او سالو ناكدانوسل اب مرالا
 ى اه درو ا الوف هيتس كا نب هديعش ببس ع نه هبا سوماقنا بحاص ١

 تيدج ان ف ضرااخل ان هروب و نطق طملا ني اهنبلا ن دوي ةرباكملاجركن ١ ا

 انيلمالا ا قا ابل و 25ب1ج كير ]اد دول:نقج اننسج اتانيم امال ثينتق | ١
 فيرتتمللان اوينحلا ندكش: عل لع ليجركا رع ٌىضرو (يّمل انح نئالرعاط تميل | ا

 ١ ياو اف سئ ع وسخ وان "ميج ! ىلع اظن و.ه يمي الق ن ويهشمملا ا

 بتنيازئلاو كاومالا/له صئشلاو | ئيانحلا هوصقح ىلع ابت الو بس اك 5 ا

 ثرالا تربط اذ بؤننلا موكب ننوه اميه ابشلاو دس الا عوت 0

 1 الا دوش امالي فيكلاي و ني تشسولما

 5 !ذ١ قمر الان رجعي نّه و بامعلأ نم دىّمشملا ناولكنو (يهمتن ١ نؤلفجتماب |

 ل دعدإنو مّمدانب هركذ بؤن نلا انتقم لا كرد ار انباايينير دب تررسمط
 ببن اووؤ ىش اقيلاريمسوب ناو مملاو ي نهتملال وزي و نابالا لسمك |

 ظ اجرذ هربزول هنا ش اقتلل فيصدلا دو دعرش اظةردرصت ىف نع ثايقارملأ

 7 هايدريبعو ىهيرلاو م 00 و مدد انكيملا نب يحال |

 يه لجيل نب اح يخ ا ذو ام ٍيكَر دن مل نل ىناوط و ىف: ننمأو ئكر و١ نط ىءوط ١

 د ةريسم خاجلا  ةرمشب لاق" يوط امو هدد وسر لحز لاقن ريع ىبا ١

 مه ىفإ ئع هنعرات ىف نامل ٠نب اهم اهكا نم ودي ميك قعارمايقعتسميأب |
 اك 100 ا ع

 || 4 ه فب اكس

 كلاب يوط ندي الها دضت جدد ليس ى داهج ارثكأأ قد يضخ
 ةركنع اهم مسلخ ل ماسح ل١ ئ سمع هلك لكب ملء نان هينا نكذ
 تاك ةر د ىلع مجم اديب نمددد دنع هل يذلا ب تامثمأ

 فعيضتور ٠ تاس دانا الوز اغا جزا ندين هيه اجيال اوهطل ا اع هسا

 مدح ىدومتم رمه و امدومشن ا اذا هكا دانا ىود لق امم لاَعف
 + عطقنيام متيخر انيازح نم مهل هددل ابنحاوتنش لو اورْع ماب

 نع يمد أ ١نلو بط نويل ائلامهد. هسا بزحاكلو اندابعلا

 : 2 ,* عتيل لجر هيل ينيهلا داق بج نب ذاع

 ع+ وعده ةزوا كلانس هن لاو حارا كتم
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 ظ رو ||

 هلك ادا يلح نهنلا مايتنم مكحلا ئ لاق هينفطي الو لغشال هتنرافكر رصد يا 5
 مف » ٠ ئيئلخي ان لمنعو كشكي ام

 3 و « عطا ف اق« 6 /
 4 ىعنتت ليلت 3 ٍفادَرَس(ذ اوك د اًيتكغ ا د1+بنِع ار :سدضتمل ئمملاو ه

 | متيعنا# نب ىبلا طبلع هذ لاقُم كلا لعر تملا لض نم هب ل رتسساو
 ث .لكام نب ىلدأ نع مدس ىف يز ارئا اخر هب كو هح هاد ربثحاو فانك
 |. 0 ش ٠ تب رع هوعر اش. لات و ب اهشسلائ ىع اضن أ

 اريل خم اف فمعتم لايع تؤ نؤتتسم لجر اين اخ عبص ار ابلح تاب ني يفوط
 ندب ىسئت يرلاىد احاض مم جرت و اهحانح مهيلع لخ بب ايدل | نم
 لضوزرع منن ا ليبسس ىان هن املا نوح الأ مه مين اهي ىصتو هت ر هب يا
 وكن ايبالا لك د ةدي اذالذارصدرعال اًمحن وافل ن وجاملا ريش يا
 الف ركاذ ام دادنصاب ادسلتم اجاحاب نالع نأ4 اجر مهد رجع نا يحب لدففا
 ٠ ببس نولاوُز لام يصرلا عم ةع السلا لضم ىلا هب عكياذود لكم هلل ضف
 .لاكورع شكل ١بلط ى ركنا ريسيلا مونتد مل نيو يدرلا بلت نب ينل |
 أ ل عكالا ىف فرشملا سيلف ةرثح لاو ايش دلأ ف فوش ةعانتلا مزل !اطع
 ١ هيمو ةربرره ىتا نيرم وطرب يعالا لك ثاصعا .تةيعام محلا ف داكد
 / انمضلاْ ىه دلاه درواو َفازرلا دبع نع يريدلا ممداربانب قاما
 هلي 2 م 1 « تازرلا ربع ىن رفصتتس !كأقو

 | يرد لحل ا اعس وفدو لض اند ارسال ى للعمل فاو لهبدهل ا كرثن ناب فوط
 / كيرلا هلو هببوي و ةاساوممل هلام نب قلع ادا لزب وا لمعجاب هتلباقم
 ١ نيرالاو تاومسلاهب تما يلا يلل دعب امليعو هلام قم لضنلا قئشاو
 / امن سئل ل اخ ل دع اب عير ىلازشلا لاك هيلعرو اعلا ماظن مايق وا دمو
 / اييطصتو ةيحلا ىمتتن ىلع اهيليع_وة ومش او بخل ا سوس اهرب ةوق و
 ٌْ ب نا متكاوب ارلا اع ااه اتعتذت ب سمح ىلع نم أبد ال او لاس خسالا
 ا! مد قو شد ئاميليعتسي نالرّي اهيبحاص نا تيح نب اضنفائ ةراتكاَقتإ
 / نوب نب ن نع ليج ره اهدار م١ هيبشي انربو اهنل ل لك نم ارجل 1 هدنا تازيوم ضد و ءييتع
 | يلا يدير وهب ير زبر ناكم. مسند حنميالن اب مصتسسر اع ى باع ارت ل فوط 1 ' + السرم ماللاو ةزييدأ غدد مسا
 + يسم يلا اش ضنمتح ممم | قلاب دصقلان ان ىلذكل و ىحلا قح حييضت
 بولطم ىسيل ىملقتلاب نيدلا ىلع دوعب يزل !عضاؤسل اؤ نيريشأ ةزحاقب عم

 | هر اذ كى كتب لمي هب نال ىصي ادن ركذ نمراككالاو مك ايا صاوخلا لاه[! :

6 

 د دي حا وفل دور حي وي يس حا
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 | سن ل] ككتس اوي نع كتم امن ”مهوج نب تت سسخ كت ويع ىلا ةكرظن ةمعج نب 00
 ابنا رار[ هل اجا اوكي ننال نيالا دوهش لاقي .هكيف نكاهعااهعدوا ا

 شيف ل د و تارواهلا 270 اشيالف يثريمد دحا سلحنع نا لاكو بهجناؤ عمم اليل هجاحلار روب 006

 ردعوعإ / دا

 ازمات سد تح مطب سدرك لسرو كد كا 1 ١ قة ئمشنعت م و لك 0

 لولا ىادجعلا ماقم ن)قفتا!ًواك ارهاظو انمطاب ىلاكت ههشل ىلا ناحل آ | مس 10 0 أو عونصاحلا فارخ نب لام ةذ اهلا موب شد اونا طارئال اوم ملا تهرب | ضروس /| 1 فرو لن“ 3
 هتدرحجو هتيلخعو ئدومل امل هدايلفعو هت وربجحو ناهإلا ةنعروممط هين | عع ا

 كوالاؤل د لاو حوضاحلا نمئاني امتورطاوذ منح الأ نم نسدروملأ نيرميظدو |

 "نيالا بلقد !ظسللع اظف تاكولو ىل اعد لات نط وللا كد هدمت ةيابراسظا
 «فسي نحلا و ةزعب ناهالا ةزهى الغ ا بان ضان مهيلع ظلغاوكاة وأ
 اياكحا نع ا يجن نا تيلعاذ اف ئيكصلا ئمال !هيدااهنحئسب ةيشس رئتلا نا |
 نن اهيلاو ملم اوتلا نيب قرشدأو مسد نب لاةاهكك نكت اههاضتتقم لمشاذ
 فىدقد 0 0 هال هنن اظي يديفم ا ريلخت اهب نم انئاوتي مض اويلانا

 ندع قد انعاؤاو هلع بويع وانضي اّمدو هسنئنب هتنرعم ئبو هلالجاو
 90 اني ن1 .انلبل نمنح و ةلدئتلذأد اسكت اوضو حلع اويل اوه قلنح كلذ
 جنم اونل اهلف ظح بس ئ اهيل نب او سشنلا ل يب وعَنْ و انها ٌةناهملاو

 ةهتند تام الا علقو معضل او هتاؤنم ىدعسد امن ودةلزخع ناسالائعر

 قالثال ار بتجي عض اويل ن١ عوطنحلاو لم وسل ! نيب قرطل] هب تيريرب لدم
 مراوجلا لاحنفازانتعاب لاعب ويف طفلا د ظلما نك راو اكدا لاصتءال اد

 بدال ا ا ل
 0 كام وي دمياط ثاذع ةييسل يداو ئتيس ىلع تطع ةنسك:لهها

 2 دال موس ه نحو كدذ رابظ ار بككدأ و رع نم ربنا | هس ناسشالا
 لح نعرتشلا شا 0 الباع مح ب هساالأ |

١ 

 ' دقي ناقل كوم راكد يربك اد ىنب 0 نسو هيلسحإ نأ

 بلاك ايي سوف ىف اة ستخ كل أم مالتسسال/ يرع قنؤااينؤلإ دبا لاعرعشيملا

 تاتسالا عراك لع مح دحاةكلني اماقف ابيّتنلا جئج الح هد تبت قداوشنا

 جانترالا ىف سسل اهلا نم سلجم ىلع ن ولت اًدتيل ريهد | ىدح هر دق قوم يلا مدرتلأو
 ى م.دتتلاو برتتل اوان كسي زدب 12مل عنها يكب نيج صناو ضانخغالاو

 لاذتب الا نع رملعلأ ةْنايصص فب هنأب اذ والمتتبو ق ىطلا قياضم دمع لعزل ١

 "| هيلع سا يناثلا ع اول !نعرمحيم بسنت لالا نع يؤم نموا 2

 مدال الثح ا و مس اللات ركع نيردلأ ةزمب سدا دع ترتم اربكتم !نعو لنلاب

 | يي اا رجا ندور ارت انه تمون لاقيت نبيع ان جيدا

 لل لس م مس / ؤلاب عل اتم عوضا ىجئابوإ

 00 عيا ؤتدلا نا ةقضن او.مم اوين نيب قرخد !باعارلا لاقو هب ل وعملا لىئانلا



 هرجمؤ هئد اف يما ىا صحب ع يف ممرج ل ان نس ٌىْفُش أد عم ندزع لينع
 :تدصيعتسلا نيىجعو لالح لام نمالاوكنال7 فديوا يوه وجوب

 مهيلخنطعا ميكسسللاو ل دل لهدا هند ا مجهر و كاكأ كح ىرصتلا كر 17

 ملف اهر مم اهل 1 هيرو دحض لد نفط هودي مكس ا
 تلاه هم زلخحلا ىلواك قي ولعلا نأ يور قلها حنص اّود و قحلا تروح لا نكد مك

 | ئمنيإلدا ارجل الى ١ كتيلشاي انف (زهمض ادخإنمانل لس رال ذا ىلا نيؤي رت رج
 قدرائلاو ايفم ممل امو مملع تدك جلخ نع ميش تلمعد امن

 0 ا ا -لعرأ1 ارما تيب ىلا ةيرَم كئالح لاخوج

 مالا و ديح نا افصب هر ررس ىرسحو لح هج و نم ناكن ايها

 تا ال سلا تابع شالا | ءاميرلا اع سس

 هوسات اه انا تينراظمجر حاملا اونا ترديظ يا همس الع

 مرفت. س (نلانع لرعد توفحلا ةاعارسو ملاو ىقرصلاب نب دام الخ

 ةتمظتساو نا لاتتم ّيطاح بحارل رانيد نب كك ام كاقرك نمورمه ذريرماذ

 مه الرول طاولسنل ل لهو لهم اذ تب ىح نم أر وس نس انل نيد و كتيب لمحت ن١

 هيهلحب يع نإ ىكاوط ة ولسا يع و دل عما ةولخلات ىجحو كافتم س انلاركانث
 هلام نب لضئلا قئشأو هطبرغتب ادد اش هيلع ميك هيلع وكنم ا دعا جمل
 ف ىطياليل برمدا هوجو (و هل ايع'مجاحو هدجاح ئع نب ارلا فرص يا
 بى تاما نم لضملا لّسم او ىنفغعلا ئ هباوثد ىطخي و هيلا هملق نكس ى
 تكل هيمي الامد مالكدا كرت نا. ةجاحل عنب ند ام قطا نع دانس لكساو

 0 ا ا ل ا

 دل ضعي بو هوفر احلم اقسان ووو هسئش نع لفت هب ري لمس نمو
 تق !كيداحالا نم ده يل اخلي رب هات فل
 و يروح نع يدل سمساول عسير يلع اوم فصلا اه

 لوسر رح نسل أ ثبدح د نيوئفححا بول هفرعدا نيو هينا ١
 ىلع تروملا ناكسانلا سايل انتم اعدل هتقأل ىلع ملسو هيلع بندا ىلص ميد |

 نومج ار انيملا يلق ىع يملا نم ميمكش اًماكد كجو نري ىلع ىخلا نراك بلاك"

 ىلغش نمل فوط مقد دعب ند ده دلذم ان ا ميد ارت لك ايو مث ارحا مميوسب

 ىسنلا همي اقملا نارك ادي نن هد بيبع نع هبيع

 ضو وجاع شارت دايماظمتس. لانا عر طاخير كنا داهراتتحاو
 تدوم ا مم رو د لمع ج0

 ىلا عينج نم تح لىبتت ىلع سشنلا نيورجب ضمانا عطااوتلا و ككذن نع عطرتملا
 1 هم ططخو ةريبكم يصحب ومد و كك ذ ئع مكريلا هتلب اتم ئربكتلاو نرش

 | كيدح نم قه بط هين يدور ابلأ وةباصلا ىف يوعللا هع هيظع
 فئصم اير ى نصملا كلمصملا طيضن ن وكتض عضه كسل ئه, ىسيعلا عيصن

 تايلاز يب ذل ل اق هت ع, ىسيلل و نسس حرب ا بع نب كوت ,ازتغ ا منسسحت



 رضع

 هب ىلا نب اور يرذنملا لاق ىلا ىيعلص جيضو رسما عقب علو ليمك بكد '

 هدر أو بعص هل غري 0 ل ووجب بكر ىوئمملاو ةرلم نب لاو تاتش جين ٠
 كلل ارح ام دعب يشيعلا اقع فيحض دئسب ىشاننع دارا هاورو قارعلا
 كتي دح ةباصالاو لاو يونا تانثث هلاجر مب د هذرع امل بكر نح يسييعب جبصنن
 «و اختلال اقو ءظمل, تح ىسح ةنابربلا نبع نب ادارسو لا تبعُص ه دنس

 م ايئاذ نسحرلا درع ثءلاق ن 0 وابدا ديس ا
 ُث «ءيىعغللا ئعا

 < ناوهلر نوانالا هيلا لصيال طم ىامكلا مقرر نم ف وح

 لاى هلريهال يذلا | نم مك ل اقرثد نمو ل لضو لاحت هريع لابصتع م هسه
 000 ا انيدلائ ىلا ||

 مالا اددعف اييطاسو ار ىمال اريج ىلع[ رثد نمودويع أ طسولاوه قانا ٠

 ل ستكر قددا لعرتنل ليصنتل فيس د سه بيدنا ن اصخلا توتي |
 تالاحلا هيبنتل ممج لاقي هدا مرنملا ان مولع ىامكذا طرت اؤضمفود ورخا |
 ا يملا ريح اس نم هبجاون ماجم كلاما هاوتمدا ناك الئملا ا

 ةاساوملا نب ئشلا بجاوب ماننُم ىلا نح (ه اجر اضف جىتمل ! ميلك يجت 1
 م نروص شدو هلايع ةزووص ىسيام لعهراصتنا ءماهرغو ناكيألاو |

 رجل ول ارتئداو شما ىلا نم ةملس ةلاح ىواييلع تام يلا فائكلا
 سد ذوح ةييدابلا لوحد مح داعب دار الإ ارح تاو رك ممل ىو أ ا

 أديم ابرعطتقي نا هسئن ىلع مراعف دارالو امه ان داباتتا, ناطيشملا | ا

 0١ ود ا حيل داما ا

 0 يف امال قات الك «اكييدوم زج 7. غ4 1

 ا هي نفاد 74 . هر هنداوي قوطم 1 ١

 ْ 000 0 ل
 ااا دع نب نجاولم نال كلذ وا نه ومحو ناو دادس اى تلتف ثم بخ |

 هل 0 هو اخ ئطقرارلا هنيلاةواغعصلاو يهدنلأةدروا
  عيششاا رشم كين سنس زعلا رمانم |
 األ كحد تحوم سس يس او ظلال رف فادطو هرب فرم اد كارنذ فارطا

 ْ' مهن اذ اهوسمث ويب لوال ان دحتأ ن ايا ناكو بيذلإب مهل اي !اعتسولا حدس
 ريفتال دونك مسسو يلع هيد !ىلص يبلإب اوم | امايعرصالا مزين وهنناناؤسا

 اهل ىاهب ننااع ابيع ]وسل ةمالا ه صدراحاو تاريهنأ اودعد اشو تا انالااو

 ! نه ندربلا دنع نب دحاو دوت جا ا

 ويش لامعا يح هي |محا تعب يف اب كيفا دحووب هنا هىتكو كدي دحلا ||

 كما قلخلا يان هراكن١اعومرم مانيراخ رمهدممب هدياو ةاصتلا

 ا
1 
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 ليرهلا قحو لاق ايِسالا اولاد مه.ربع لب زيهم جولان هلي لاول انام
 ريو يف نومسوم كاجرلا بالصا|ئ موتانايإ قلنلا لضخ داق مث مهنريع

 ىلهاملأ ماها ىا نع بت انما ك بح ع 'حرمح يه ةقيلاجا تل

 هاو بون ند ويمجم يم ناب يبد نلأ بكعتف جيعص ك لات كل ام نب ىلدا نع مح

 د وت ةرسايا دس زعلا رق اجا ديد دشمل ازاي منسي ير ل110

 هع + تيدي يجاداتيت]

 بلا اذ انهلو تارسك ل يح جا نحأو ارنم فرط

 عقاد هادو مث و نيح اهلها كسك ضايع دسار ا طم
 دحؤ ميلسمم الاب دارخلان 2 ويتعادل تحيات ه دش رصتعا

 ل 21 جوع اواوناق دارحالاال وبيج ا حيا ضئأ ف ىق سن انن اريج

 ميبفزد مد اذا ىلع مهيرجصور انكلا ةزثكت مين امز ى ابرع اوناكيهنا لضفا

 099 دقي رنمل اذ ايوا ا زمج انا عددي نار اقاذا روع ريع نكد مهني د ىلع
 ثامزلا هكذ ميل امنا تكرو ابرعاضي ١ نكد سنع اون اكن ةفداو يم اعد اروبيظ

 هسالك ميلمق ن ايمد عنو بنما | دنع نت ع هستعتا امزع شن اهل اياك اك

 يرينا جنم هب و مههدحعب نب لطف !انوكي نح ةباهمدأ رحب ىعنمي وكانا
 دب حرص هناو ةباوصلا عيبجو ممالطإ يلع مبلل سعب م لك نكتر جح ىبداذ
 هل دعيال ةبىصلا لكضف ناىلعروهيع ا ىسد عيدا ور بن له !ًادلتساب

 ةريصملاب هيل! قبس نماهاو "وسوم و . قطصملاة دعص اف ايك
 07016400109 راججب ربو توما دسم ةلويشلو

 كني ءاقإا هيوم و ةوجلاقا ابطال ونسمع م سن ارا

 ب ليس لاق بج اطال نب ع نب ىع حني نمرلا يبعود واد ويا ىبسل ايطلا
 تاهو كري اد كك نسا نم تي أرا هل ليتم ماسر يلع سد الصوت: كوس

 0 هركذ ريم ىس' كيلوا ف اوه !لسل واذا كرب ملو

 اا اق طريح هب محا نا يرو رب هبوط  'نسأد ا نه قءوظ

 لامالجر نا يىرخلا ريمس ىلإ نع بح مح سيلان سوي ىماريعدو مقرنعو

 7 ام هرك ند لب ئمائ اكاز ند كوط هيدا لوسيراي

 كارنس يار ياولد اد نس كان نانو تعا وسال

 الا عسب :ىطدل الاقاي ان نيبصاربمأ كاوطرؤب ى نشاو

 رجح اربع يحل قو و معجب ابحا بح )م ن وباي ود و هيابحأ بخا نب حي
 - . اف د تعا هي أ كيتا عمر ارامل
 م ٠ نامالا مماسمل قراشبل ٠ اوممساواوموم نجرلاةماإبا "4

 7 ( ٍيابعا نوجا رصواتح « ىئبحرت نس دم واىىبحنم ٠

 ١ ( قاعورلا ير وممط تن فى وح هش « |.ظفحأو رسم ارهع هلا رهو ,
 3 ( ن اوضر ىئءيلمرا نا يلعن بن الل ناهي نب ناك ب ابل و 0

 / كير اماو ةييدح ن١ ني ىلع ءتناني ه هون ماهل حا مختلاذ 2
 للا

0 2 
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 لاقوداو بوي نب جميجريد يح دل لاق سب نب مدنا «قيعيوس نفاد تك

 ًمسلرلا ثلارذ ا و ملعب حوص زم اي انجل ىتع مله 0 ١

 3 هداج ايد م

 ةاياخار نم كف ار ناو ل ةتبادزرو هيلا لن" الرب ميم ترئاو وا كار نلب فوط |

 يوما ئسحلاوب | مماداق مظشي سلا ملاعإو همدري ن ىدراملاو كار نس يار أ
 عىطشلب ىو نعام ئع مقلط ملسو يلع الص هددا لوسر نبع يحاول
 مولو دورس ئع ايف لذ ة اص لك ىرحي مدشحمب ناكو نإ سما تن هلأو راو ١
 ؟,ادنح ىهنك هيما مل انوللطو ةدوبنم لع اي واوق هن لويبواوهس |

 "مسخ آو ماتملا انهدو ل اهكذا بتن رس مو ه«تلنعب سنبل لاولا وب متيديملا مالا
 ل يلغي ان كلفنا نقدا خلها ال هولك فاكس لن جم الوات اذن ىلع |
 كد دحلا ويست يإ نع بح نب دبع رويال ميسا هدرا وتينم ترم |

 حتشمالانب لذا اوع منك داتا | 0

 0 يت
 أيّقلُح نا نام هرايتخا و ءلعشب نكي بيع هكلاد اناك نا هرتعك ب يعلا
 انك طبل لجر لاق هناصلا مذ رش ملص مد نم ناك تن ان م دهل منلاف |
 هن هلل بكت يل | هاو هنسحان ل يمجو لح نام ام لاق هجول 5 دانا

 نسنوعتو هسئئيب لقيج ىمع لو نم نع هنا هسئئد هيك نا معيلك دا

 يااا زولز الاجناس 0 اا ١
 ١ اوعماو وفرع بون ة يلع هب اوراضد ابعلا نااهيريع مك يك !ايئسإ + د ْ

 ا

 كيس تررشن ناقد ابؤدذ

 , لي اع ىب انها نع مشد ف ىستمل درباوي" 3 7 مك ظ
 فراملا انتم لمس نحت ا سنانلا بيلا 0

 1010 «بالع ءاتهنتنبعا ناهيربلا نكشسنع يوزرعكسلا

 بنو ب يو علل الن عمل عج صب از دي رمع ان اسوا بنفخ

 نوكايلو الا ثرعانمن نول ات الجال هزائجابابالاوع فلي نارؤملا ناكنو
 | ني لرريم ل ح لك ذاق قح نابضغع داع أرو وا مىعبحي ىلاقتت حلا
 قضت أ ىرب يريدلان 0110 را عصفت برااث او حدس
 نانشالل شنشيكول نيدلا عدا يح ادلع + ملو قعر الأ هب سني يذلا هدد
 لصئمل قش اتينا ة يوه رادو قلتم ىلا يمنعنا اءويع انيلك مناؤ يارل

 | ١ اسأل عندا هدو كدب هيلع وت لم ود اكيتسسلو هل امن

 ئى . و نمو نامسنحلا يع

 نوب . ةيطواضرع دونما تخدم. 4 "للخط لونغ اعلا«

 ٠ ٠ الاب ُتدَر ؟ نا ى الل كتش اد. « « ظخ عشنا كمر نطل نمل 6

 ارلط او ىلاثا لشمافا اوكسم ,١ مالا سانلا بلت نيكل هطنا يفازشا ا



 لوسرر نب طلح لاذ نيندا نعرش قل اهكدنشنالو ت اتكنم هل ليما ال ينل
 ا ه بع وسع ي لكسملأ هاورو هرثحايل نب كط كاتم مسيو نلعمس لنخ هيبأ

 دم دع ينوجتاشللا 0 .' اضيا هادر و كاشمالاو محا م

 كيردحلا طسو قدمي وتلا هطشأو ءردعاودنزأ ةشبادك كيىح نمرارملاو

 "6 : مطيمضايلكو قارمنا ظ فاك لاق
 يا و سو
 فب تاكو مليغ ننيحو ه نع لاط نم نيحلا باًض ااه انعم اعدانئال انشا ةملك
 فاخربع ن١ محلا بولسالا نم هباوجلام لاط نم هلوب تاجرن ارقد اظلا

 ١ ةرثحالا ىف ب (سح إب ؤللعط هتنوم نمر يح بر ثرعو ركن! سعب ن اند الز

 | مضيلالل «لسيالابمروش اذاكاونسمل حافنط يم اهيل تاجا وينو ارك

  ينسحلابل ومن او ني رارلا ةداعس اع سرداب جاسم
 يق ارملا ظئاحلا لا هنسحل فنص اسر راسن ئب هردا ع نح هج بط

 ب نسل دن وفدو نك ٌمويصي هاوراديثي هيث

 10 نال هتيطخ ىلع كو هيب معسوو هاء اسل هككم ني ثوط
 الي ىطننل واهل ايلا تا شيش كندلاا تعاذلا خل هلا هرخنإ خالل اليأ

 ميفح اح ابم ن وكت نأ امأ ررههاظو هد و لب خس الف ن وكيانا اماولاحيال مج

 نامي نع لخطسالا ئ انك دىصط ميش 5 بباذالاه نو اكد ع مدعم
 5 ه ملسسحل صئانمر ع نمو ين ئئسح ه دانسأ ياسا ا«ييملا اق

 هيلع اد بلطي لك هب عنت هاف افك مشع ن اكو مالسالل يرمد ند قوط
 , ينلاابمكخ كيت انهو هل نمامو دهرا موسي هقدر ناب ههعل

 عرس سويس تيدا « كيك اج سن و كاطرو ليس ةلغالاك
 ةاعارمو راشحخالا كرد بن ,ن ورحا موه لات ود هرثحا سلخ و ئذلا
 ككل ذي و بلطلا نلكتي ملا انك د ! هيكل امتد ثر نيهان امجلا نسق

 ثيل ١ هيدا ىلا مط شنملا نب دواكنملا نمت وكيا3 نب ده ازكا اقم ىلإئ ترن

 ِ 7 ه1[ كمنرط انك ئبئاحلا بد مىح نبالا ص ا مهد

 5 يب مسك « مههاب سس موو لغاشش 3

 0 اهنعا لخلل 2 يي لا ل

 « "موا مدل ع سني جام نري ولع زل اه نننؤلوض ادع ١
 ف نة يسعتاب تي ريوس 333252

 /1 ه٠ ىبه دل ا هرّماو

 ندالا نغ لو ملأ ةبباذ !منمكاانضتسا عزيصعؤ دج نأ ىءوط

 ةيانكلأ انطب نما هجم ةريقك ردسي : سا نإ فاوط لاقي ناوضرر هد اكبا

 امسسلا سسسسسلا_ دسم

 مسلسل ب ل

 1 11 را سس سس سس ا و سا سس سس بم هس سو يول سس سس شم سل تس سس يووم ممم ب ميسم يمس ملل ع باممس لع مم يس يس ديس سس

 ا يال اوفو ةعربلا ىلا اع لأ ابدعي مد يلطمل ميعس وو ناسللا عصْف

 4 توب يلع لات ء سببت تاكو هلع ئدسحو ه نع لاط نم سانناربح نا

 رف 2 ف ج11 هه هسا طار. دى رمش 0 7-0-1 [ 9-1 هيك

 ا م و

 سيم يس



 ًاصلخم نكي يدان هال صالحال ا يلعو ابي رج لكذ ١ لوصح اع ل نمو نع هب انكلا
 مهددا ع نع ه هيلع لاب ووهد امال ام تمي دعت ىف ددج ملك رودس ابقد ناك ميد
 ىأ نكرمدرلاو روح مي اه نك لح ءملميلا ن وكسر ه جوملا هيرست نبا
 “َ . ريج ىيعنم هر يدؤبلا لات اوتو در رنا
 ”قودو هظنحي ي!نارتعلإب وكسحم هوجو نم ايّمنأ موي تعبي نا قوط
 يعرظلا ململاو ه دابع ىلع هسا ايضرتف ايل !نمي ارم ضب ارت أو هيل اس
 دايو ياارب ىبع اسا ميكو ةزربررهد ىن ١ نعد ىف اج ىلع ماج ىطع عئانلا
 اليا ٠ كيرلا وعي يطقرارلا لافت يبد هلا لات ي اكمل

 معممج اهناكا نم حرتخ ملجملا لاها ب اس ماح ةرييسم نجلا يف ةرجب فوط
 ث دع ةدجو ةرجن قد ريع نب ميبعلاق رول !اطعو حلطلا احم سسكلاب مك |
 داوسلاا الاهم اينو وال !ةرهدر الوان وه هدلا َنِلِْج مل ممرَع راد لك ىو يبلارادئ |
 اوروماكلا نابع اييلصا نم يمس اهيسأ مالا ةرثي الو مديكاذ هسا ىلع الو ا

 نع بح مح ميبشلا ءاوناب هددا عبسي كس اييلع مما لظت أند مكر و لك ظ
 . 2 ن 83ج:5 نب وسم

 اياب تبنت هحور نما عقد هديبسااهسرغ ةردش نوط
 ةروهسو ن هرسشم وسب لام امل |ىطل ”م اروسار و نن ىزءلل انناصعا او ٍِ

 نسحو قاوطّن احامئاوليعواؤمسا ني هل ١ لاكن ءلويد ةدارملا نمد ىوط |

 لكراد ىو ممسو يلع هددا لص يبل اراد ئ ةريكسلا ٠ نعد نا مالا ىكح و بام ْ
 أرلا ىثيو فاشلاوعب ةرك 'هب وافأم ىلإ نع رطل اربررج نب ىرهع ادهم ئس وم
 | 00 مد ه ىرملا ةريملا سكت س ايانبأ

 كرا ادعع ناو هحور نامي و ه زن رد !ايمسرلع منخجا ىف ةردثم فوط

 ةبل ينم يا معهم ارفاىلخ هل رمز اهل او ىفحلا تيذت مل أر ومس ارو نس

 ريهد ركذ قيسناو» يديلعر يملا و داعاو اله ارجمد نب نلأ تر لنحلا هلوما ىلع |
 تار هرئعو جاعجلا ئ لات بادب تراؤن يح يلاخت هلؤف دج ىلع هب معلل ظ

 هن هر نع ىلعتملاربسنت ( و ىد !لئساا يلا لسيراوهاخرا ىكش أ ل نيكو

 لايخلا نحال قتفتتف يدبصل ىشت اهل لاقي نجلا ف ةرمك ياوط ىئرب
 لمد +منجلا نم ام و وسلا نم سان أيّتمزاب لدالا حو اين داهمحو رسب
 تارت اولفابإاو دابا اًواذ مهيلع ل نم ةرىتسلا نت نب ىصع والا
 هدانس او سابع نب نع هرج سعت ىب يود رم نب اواشن ام اهتماولك اذ مه

 ل ه فحص

 ع تذح بكل است هدل ثلا ايلوط معيال منجل ةرهك قوط

 نا

 ١ هج اهديك عدلا كانت اعين ياعيد للخلا امر و عميل
 ب (يلاوعب ت



 تشوؤتنو لتشيو نسنيو ياخي ىلع مي دحدرد يعن دحأو لبال | عض

 1 نرغ هريسعد ىف ؛ مد و درم نبه يبرع كنعلا نول ىمهمصمب

 د دومسم نب نع ىهي رلاو مب ويااضينا
 امر نب نحاس ممل صيلخخ جاسم ذل عيت ص دوف ئما ماعم لوط
 لايىنرنالا تاي فبارك ن هنثأ نبع عيد و هحراخم ىنيصل اركذد رم تاطاخلا

 4٠ ايركدلا ندع اس مد لط !درمثج هلع ّياواكن ام سمس نانبملا ف

 يو و ناعمه و نلتجراط ايفا يال

 دوحاو فكان و يق اكيد ٌةسيلخو جوررلا الا انقر و هج وزال ب دح ىالطلا

 - يتقيلطت سعلا َىلط !لااطوم أس .كطدابنز اغا تسعي! وءلغاو

 ىالطلا و كك 6 كد د هريعو ئطقرارلا ,ىهكو هرعاج و در نت ئح سلع تمرح

 فى نمرملاو ليكم كي دح دافااوب كات ةيادتملا نب ئعش انهو ملي اع نع

 بيادرتش هل رعبالو !ننررعد اذن كن دقي نمالا اهي نم مفربفخ ل نوع

 ة غنا عود و 08 تب مجد نكك مايدال اوّمه دالا ند ص
 صنفان جرنلاب قلمتملارم الأ ىب بعل دحوب تاب ىتعلا يربع ربع ممل الا ءدعو

 بابلا سبيل فيرعلا نب كاثو يره ا نمد ّىالطلا مهرنع ير ر محلا دج نع

 زل عامر نايل تيرنر ايي و عيعس ثيدح ٍ

 ٠ ٠ خخ مفيع عت لمد و يببط نس, عن زن ف
 هلدول ىو مكرر ميظام بجيجل بف اسال يف بويه وز ابسإ>

 هب دالع مسبو ميلاع مهد |ىلصك ل امس ىرد اعلا لام_رمضلاولكسماك ١

 هب (برظ وبل وحرلاب قيثي اك" هب ار و هيوعو مل قربرظ اهتم ايسلاو لاجرلل |

 م مرحانههل ون !رمعزل اك باج نا ئه ىامكر ىحو هنرلرييظ اناشلا

 ايلا كفل اول رت اولجمهد ارا رعس أت يونماا ناقرشعزدأ لاجرلا ىلع
 م نار جلال جو بع كاش اع برطساهجور ريخادا مورحلا تدارااذ !امولع

 ت.ائعىاشلاو اورو سنباّنعئسوئنلاكصلاق د ةررر ل نع
 6 . 3 1 1 لا

 كايتسالاباهحاؤيسحاو اهي فظد ءاهوتت ىا 'داوسلاب مهاوم 4 !انوبعط

 : نمو ن رمد | فق ىلع ملاح أو 2 نا ةسطمال قسط اهيولمجإا د ارذاي

 بم اشكف عىرجهجسلا النوم ئخيضو نع مللسست يف كلا در وم ردم
 هسا مم لو 701 2 0 مانزل ادوص١ نع ن انالا

 هل ودع ىهنال

 ثيل تانغ األ م بعح انارتلا قرطاج ان كارمن ب عك اوفا اوبس
 فنسملا هييصره ا مسجل قصل زبر بقذ مينإ نع 'ةروس نب ف نطم نك

 داي لافنم مللع نارس متع لب لان 5س يلو. ,يلع ادكأس هحره قبلا نإ
 يشار اوين ا ئطقرارلا فعنص ثايثع يود دل لاقد يي !كوهحم انهم

 0م مما يي ئ,2522تتلل
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 : ههلر نحاومز زن ىهذلا لاقو انب لضنلان ب ىسخلاضيا
 يا ينال نام رالا راب هنجل قف ممحاس عج لا َتاحاس اويبط
 له نو بشندحو تايادراعلا هذه ى مب اوبهبتتت الفادوميلا تاحاس

 ممل بلا ادور ظنا ةر هرطدأ تك ىلحح مص اهلل سيو يلع سد 'لصطسصلا
 اخووي اب رعس نع ىسل:رايضأ ة دعو مرت اركفيظن ناسسالال# ان

 ةيليماااضنا تع مامر

 ههري من كنصلل ينصره اطر اجنع مج ني دبع عقلك فيش لكرط
 ديسسل او ريحا هجْرصْرَيُم لومد دوهو ملم دزملاب يح االو ىلع الاحر
 ابد طا انيبوكارب اِجنعر وب زد ظئللاب
 يع ماع

 1 او باسل 200171 و 200
 «يا بط ىلع سار اط لاير اءال) 45 117 يطا

 ىابعنب را ا 0 عا
 ئعباشالامياو ر م لالحلا يعاود رح اب وهو يفرج نس لال نيو ىهيرل ا هاور
 ريا نارا لاقي دورنا ميه ارباب دحا يذاب بعد مو نايس. ملا ىبالا

 !اًره قاس مد لطاربكب قا ووهد نم
 70 ناطشملا ناموا مسبلو ئيطابطما "اهبتسنا ندآيا عحار بولا ىط

 ماؤاذ يع نولي لجرب ىللا نب هب عمي امي هدعش ارامل اركاب وطماب ب
 م ييصولا شوب نعو عميال ث دحي وأ انب ارت اج ن عزم جازتس هع م

 عتب نمد ادع نموه يدح بو اكون قاف رالاو ياسلاو رتاج نوه

 مهرنحلا تاهت نانو يايات لحم هب جي يذلا آي ج
 مزتساويماعملاب وعر محل ظنلب تاركة 1 تلاه باتا 9

00 

 لقعت الث ميج أو ضاعن و د ]باه ىلع ئىادسلف ىلع

 هنا 1 يم الو رب ؟نالو ةراهتسالاو ناجن ل يبس لع اند
 : ماعلا عابدتساب يماكل ناستس ىلع عير يبعد ممهس وه ( © ب دك

 ىودالاو د ا ييالونبلا لاكش نارك كار لونمال قع

 هر ازيد اوم اكلال هيلاراصيال لي واتلاو ون املادّمحلا مي نأ ىلع وارجا

 مهعضو باطتحلا اهب نع نى نعام ضلصلا ىف نأبح عبر يدكم نب ! نكد مه ه رررسم ىف
 انب ناهي سميد نال كك ذو يرد كس تسحق ارملا ظفاحلا لاو ىر دمنا

 مدخلا نمي يكنس نم قاسيو رابتعاالالا هيهشدا اورلال خال ن ازعل داق باشدخلا
 | يثيهالاةدداسللا ةرججوب مقسأ وو كرم ف عونموسوه لاةورثحا لحن ئ هدا

 ١ ها دج ىيعنم باكل !تاضلاسا ملف

 ل لضاه راب أوملعل م اباوع يلا كج نيك اسما اطلا | ٠

 ب استبا يسس هس سسس يسس سببيبسس  سس شي

 رهو



 موصلاو لعُم مطلا نالرب اصلا عاضلا لمح مل !كشكي لكاطنلا نال ىساشكاو هنو
 ه هن أب مطل أ ئعمملب /راصئاو ركاب هب ر ياي معطر يهاطلاد لعف نع نك

 ىلع يكتسب ميبشتلا نا نياعلا معى درتم بو ىطلا لاق ربصداب
 رياهب اج و ماصلاتر كاشملا عسل فكم البلا تن. لكشلاو مهد ام'ةيرمج
 به ضي ب اول نأ ومن دهر كش ىلصد و مضا ّتصن هن انضم نامالادرو

 بونلاو يكايساك عي هب ههدوت ليز ان ماصلارثشب باؤب نيعرصقي ريعاطنا
 8 ايلفاو بلثلاب معشلا ميدي نع سقت سبخو هددا نم َروْمل | يار اكرك شيل نال
 ةيمجاو ىلا, ىسفنلا سبح عّماو بسن و ماصلامجر د ل ناتنسللاب
 | رعصلاأ : لَمْصُم ىلع لل د اسد ىلا علا لاك وافلطم سيفنل | سمج معساجلا

 اذهب ناكورمصلإب حان ركشم ا جر د مدرل ”ئل ايما ضرعم ىىن ةركذ ذا
 مكشلا ىاكأ نا؛ ايرمصلا مهر د ىلع عرش !نم مهن هنا الولو ماجر د ىمتشم

 ىبرلا هز ماو هبعص كلا ةربررشد ىف! نع كح ودم مح لشتلاب لادم هب
 ١ نتا هراعو يزيزئلاهرنسإو يراذل يلع قارعلال أكو

 >أرش الاصعب ىناقاكر لب رب اصلا ماصنارج ١ [نها هلرك اطلا مع اما
 ءرثشا ننيف ملح ان اير ورصلا هلاحو ىسننلا يرصت نكح كاك ذو ئضفاا
 ابلوائئتي ىصئاركس ام ١همايص ئدربصب هماعط ىلعم لبس ل نعم داصلا
 تايئلالع ه نكرم ىردبعلا تابثترمصلا نال ئمراصلاريصريلع قاذ دق ئميرلا
 ٠ ندنا مي نماعط يحتم ٠ ئقد_ىيصلانهركاشنل ا واهم م.انميام. درس
 < ىرب و ةونهسلا ةر ارح قطدو نمرالاوامدلا ئيإم متيمَس الت ينلا
 لس وضم نلمّصلا نن : ارلَص ام وادسو مامطلا كب دى هندآ نطل

 سلشلا ىلع متجر د عمررو هصلا ل يضنَت ضرصد ىث ركذ الر جصلا ىلع
 لااق العاب هبشملا ةيتر وهدييشورب اضلأب رك اما قحلا هنا
 م ا ةوالكا وا اهط ىمظي مطل اه لكالا مع اطئا وركب الا
 بمد محب جالس نن !ىل والا ن ىلا :مْئمحو ةلايعملا نجسل ا, سكب نانس نع -

 م ةدوسم و هطنع ملع تعقوا ل فصلا طب صن نب ىَسَشلأو ئسها
 طبرطسلو ؛مليمملا خخ ةكس د كانضت ملصا«بيرتتلا م باوصرع هد

 ىف قارعلا ظئاحلا كاق نائع مالح تام ياك دا ىئسالان ولا
 ضاَلخِج ادم 51

 تولل لعدلاو هوعّص وو لصائئمباو ىك نعطلا ند لوعاف توعاطلا

 م .سجرل عّعدورمجج ني.لات املا 5يزجر يرهوملا هركذ اب واكم املا
 تاق فورصماومد ب ازلاد ىولاو عي ارلاب زجرلا ممضوم ل يب نلت نيس
 ازحرربعبل ازهر ليم ئمو بارطضالا ل صاو باز مدازحرلا ئشرونلا
 مه نب ىلع ئسر١ن !نع و| هيف فممل برطضاو هوطخ برات اذأ
 -يمابلا اولج ىب نا مدا ىفدرس اني نلأ مه لب ارس | ىب نم نوع ىف موق
 لائاملا نومسس ةعاس ىف نم تا نوع اطلا رهبلع لسر اناومد ا !ىعش

 ظ
ْ 

ٍ 
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 جمهزاجن زب ىرع مقل اع داو كتل مقردا وك دا هير داع موج او كاع |

 ادانة نبا ع ويهخ تؤم ليقتنم جم علل خنب دداسم يني ماع نع

 مثال ىصرأب عّمواذا واذ عرف هش انا أوج ع الهاص من او نصر اب مهو

 الاو ..و بي دات تيرم الاد !ىاطخملا لاق يلع ا ب هاله آه

 يهود ياسو دا نيرش قا !ئيشب رمل !اق ملم و
 نع مت حاهاو هلوخد نم مباوصأ جنم مرج علباك ٍلسو يلع هددا رص يئنطصملا نأ
 ةالصلا هزيسكل نب قوملاو ريما نم يصر اج اذادن اذ جدرخلا
 مد عونا بطلا ئ ةهئييمنا ون لوحرلاك جوزحلا نع ىئ اًمالرنعلا دات و ميلع
 دم نال حابس زنج لكلا كزت وون نمر اوفا يدا قطري او

 ناك لهن از مفاكنتملن | اود ثيحنم لب ندمل !رهاظ قالت ثيح نم صبال

 | ريدظيالف قاشنتسالا لوطب مشا نلئداو ةيرئاذ الضو هئمع منت

 معيد جوُرخا» ئطابلا ىيئاتلا ماككش رعب الاره اظلا ىلع ابونا
 0 قبح جلا ةمهطناك تاموهملا سسجي ريصيف الخامه سا |

 ْ 0 مرر هل مع مسكن نكي ملا يعمل انمح

 اتحد مهلاح عينصبب نمل ندلا رلا» قبب جمزخلا
 / ئكت م اوم اة اردو رظتنم | ىصالا الص ناار ظتنم ميصالخو ميكاله 1

 | ةاقنجلاءدوسوللاو ىعالنلا عطمي مث اوجرسول ةتوملاب ممطاق هي اّيالا
 0 و جلو ْ

 ْ نموعدب طرد و و .نملورلا قطاس ا تجيه غ ةسايلكتللا و

 | رلشلا هس سْكس نم نغوب اي نمسا نعر ص حمو اجر ىلع موهوم ر ضن
 ظ ندي مهقالكى ايمسو يعل آبو تن يسك هي نال حزنا نمرارهلاب انه

 ْ ىافتملا هاو ا | طخ اول قياس نع

 كيوم هل هابيل نك سيدنا لكل نر اييشن نوعاطلا
 هيتوي يواسبال هنكلا درهتس نوكيم قلنلإ[ىكيل هرهداظوا ةرتحالا

 يدالاجص ريع هلوغني ياو هب ؤن 5 حيج كرطشي هنا ى قس افرع فسم

 هيلدو ئتهدا نيددلا الا بين د لك هل وغضب ىسمهسلا ن اهنا دع نجا
 نال هد رمديلع يرجح مره اله نانا ناهال ا لهال ءلكرتملا ن !

 ناو ب5 د اييثملا لوصحل يجر انك اك الب البق ةنا نات ىعاطلا

 ةنباداع مهم (دتتت ل هسضنب الب ١ نا )نه نال يسفر قال داعلا

 ىلفيج ميزت ةوماب ديما اواننّم عر ٌمعصو

 تلمح هيل ناو قس |ة ورضاكم ايي نم ىلع هكعب ابادع م 6 تن وعاطلا
 ة/ازقلا ل جواه م سن .نم َمجحر ءلمدغ هيدا تاهح م ندم وبملل ةجر
 يادجنأ كن ىنيلخ نالاقحا عادا اهدا هل جر لمج ى لأ نع نموم اب

 كلمالو حر خمر يع]رب اص ه ىإن ى كلمذ ميدوه ملئ نوعاطلا ممم ماسم



 م2242 246242424222522 < 7< 02020202020202 ااا م ا

 هب ترمب نمل دايثدارحا لوصحؤئ ديت انف وايضار اضونماماعبؤب
 هدا عي هن يكسو نوع اطلا نوح وق. هريبص لعيب اوما !ابتاط ىا اسست

 ةماَتالإن لمت يلاح لج د درح ا نق هل هدا بتتكانالا هديتعيال
 هب عند مث جرت ملول هب !اناكط جورتحلا دع ىلع معتم َىلت وهو كلمولذ

 دقوطتسمانصتت !١يربحلا مومعمس ءيصَه نهد هب تام ناو ةداييسلأرجا هئاذ
 ْ هدىروترجأ لكم هلل ناكل )وب تع مل ناو ميرع رجا هلر كو اه ف صتملا نأ
 نم نإن <صصتسا توك عم ةيلخملاب رعبتمل اء سو ىحا نب انلتس اوه

 هجز دل لصخ مل ناو هيمهيش رجا هل هب تيررعل نموا ديهبش بم ام |
 بمب تافصلاب ىضنا ند نا هدم نحوي درج ن لاى ابيسند مذ يتلا 0

 بمماوئلا د دخت نمول امال نب ىرهيكسر جاهل ن وع اطلإاب منته يوكذملا |

 نوكي هر ١ قيَتعل او ن وع اطلاب اسم وأ اسرع تام نمل اببس )د رئت
 ثوعاطلا عوفوب ميهوش رج !لكم هل فاضي وهب نوح اطل ! جودي فيهيكس
 اصدر جاو ىةد ايشلأ ةحر .ن اذ هراصل ديهوتنرجل كم هل ىانضد و هب
 ع تطيح وايل عفش اعز د لاعب فك ةرجفأ نمت و ي

 للك نب فصتنا نمهن ودو نوعاطلابتاموركداعنصت!نياهمذران |
 لا هب ئميرولو نمطظب ره م فصنا ند هن دو هن تع مل و نهطو ْ

 جام نم وا عيرش ن وكيل كذب نصير ئم نا مس نحس ور جنا
 طا اور ههصلا ئع ىثب اثينا ارعالا موس نماشني كل دو نوعاطتاب | ٠
 مد نووعاطلا نع نلاس نيحاهل لاو :خئسي اع نع ح.رسح رول | ٠

 : ْ .. وهام

 رافل ا ابيمر املأ و ميسم اك أدب يت !ريعبل! 5 مضكت دع نوعاطلا

 مد نا ن ىعاطلإب ىسش ال اروع نحلا طيلش مرح ميلا نب ىلا شمت ١ نب
 ايرعأة ادام هس! ارم او اس اوزحا مه واتفت او مخيط ايثم مهم انادعا
 يعيملا لاق ”ىد اح نع مسح ن وعاطل امس'ىسر! نوع اطئانكاذا

 2 تا هلاحر

 جبال وو كبادعا ئمظ ياهياز رك هجللا نوكسو هلو فد رخو نوعالغلا
 معبّتتلا دعب مت اوحا ظلي مث ورج ندات مئأوحا يورم) !ببرضا اعين
 ةروممئملا بذل( ئالو ة,ى سما كي ىحلا قوطنم ىثن ى جلابلا لدوطلا
 (كيرلا يأ نتاو ىارطلاو رجأ نر ىمل ضعبلا وه ازعوهر قتمياازجاالخ

 ابتعابرظمعملا كثي ىح ان اوحا مىتيمس ام اوئل وللا ل [َأبىَو هل دوحوالو
 سب ندا نب ىندحلا ىف د انحال/ مز تيتا ئيردلا ئ هّوحالا ناذ ث اهالا
 ليس يدر مد ,بكس ىرا انكحلا نش هرئع ون ايمسس ىببا هن لم ملعراخت ال
 ثم ىىهذ هي دو ةيغبل بلعلا ىلا يدوب و وضل أ ميسخمص يىهسره وج اي
 حط ىلا ةعيبطلا نم تى هن وكن وكب هءال ىتغلاو نايسشضلاو تلا



 ه دع يملأ نم مللى عازنحو و نوعاطلاريغم تمام ناو

 نم نرجع ئوطوهزخول و أهيبسي مرلأ جيب و مييهسلا جىاملا ايم بحصم
 :ىفر ثوسرهاظلاى ا نطابلا نب عتيد ه.ال خو هبا نجلا نعط ئصدو
 لمد ّج. ارثن مكوه د نكي الدق ورعد اظلا شوب رثهال وا نط ابلاؤ
 1 لين يسوم نَزاب نع رك اببوزوبعت للإعجاب ختمو خس
 01 : َ 4 ىرمحتثمالا

 ءحيسموتسوجا هل مؤح دم ن (ه تيملاى 1كم ال :ة د انكي ن وع اطلأ
 تالا تكك# :

 اكذب ماها نم و اهوترش تان: مهدت ام نم قارملا وطابالا ف حرش
 اهجرأله كيجارتا جون اولد اك ناك ءاس راد نمزوهيف عل بلاى طظمتلرملا6
 هني انك هلهأثْملُع مرعتمعبلا نخ ايادد متدأو ةرعل ا تئخرلا

 ممن دذكم نع ا مهل اثم اود اكيودو ىّممو دؤم_يعب و توما بشن
 ,لعس الصويبتااعد ىدع [يططلا نيررم اح هلام ةلولس تسيب ىةمومو
 يبيله هم لك انمد ىلع عجنطم !لاغس !ةقارملاو نمط يلع ملسو
 تاو ةماع نعد الح نئب رك ىادياوط ميدعت وباو

 م. رمبأ ب ١ تلح هو هاتان عيكندملا

 يذلا فات ةروسككااردا محبو ٌبهِعْخأ ئضل ا قنِب قرملاو نوعاطنا
 قر ترو يذلا كلل بخ امطبضي قرا ووطبلاو ضرشلاب تى

 دب ابصلاو بط مخ ةداييذب قلظلا»ب توم ىلا اسئئئماوراننا

 سم ا نلذح نب ميما نب ن ا عص نع هيأت را! نكو يس دّسلا
 كرب لدنم ميذ يجيحلا لا يسره فارشا نمل وملا نم باص يكملا
 م كح او مهران ى حتات نبال حق دو قثاو ص و ريك مالكم نم ه ىلع
 ومد ياو ناوعص نب كتان نر ماع ساد لمحو كب دحلا حررها هام

 نوؤفئن هيلع هين نب تر اضم نمنع نوصند ناومص ىع كام نرماع
 / مراصالا ْى هعو

 رسطي هد اورسلا ةكرتي رراصلا نال رجن اقل ارح اص ارح [ئلارمد اطل
 تشن نآذ مركب (بسيتحر بسط كاع رمت اننا و مجرب قيلاب همايكيو ١

 ناكادأو شرملا تح رود برم اره اط ناك ادام ىلاعت هدد) ئاحركم
 نشل او جورلا وسط ىلع مؤنلا ب معرب كك ناد ايٌضاع دعي ره اطريغ
 توبهسلأ ىلا نسما ١و ىو اىس ننال ةعاطنأ ىلا وعقب حورلان كلن ايبرَص

 محي مورل ابو صييو همنيدو برو لم ان: ىسفنل اد ميصرا امال
 ةرادال هب ىسنملاو يطِو و هنر سحدو فئطلتو مركتب و سس و

 م قأب جورلاو توكليا ىف ايجوسنح اهةرارخ تجرح م ان ناو ىسل اب
 7 حورلا» ىيتم ىقابوستتملا زضاو بلقلا ط ابشي لحم
 هباضعأو سك ممرانما اظعرتشسا اذا لآ نل وانّئاررحو اور ظعمو اهعاوش
 فيمن مانا ىا يدوم كنال داعم لاكو ىسننلا ةراره حور كل ضادرب

 تي ١1
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 رد ابتدأ نيرث ارمه رع مويلا ص انف تربل لكسب: ةيذآ هما رف قلاب
 ككذو ىنمأ ثيم ه دنمس قانا ظفاح ا لاق ثرح نب وم نعرذ ئابايك

 . - افحضلا نم هركو مىجممل نب ميه نال
 0 ا اخاوظن نم هب بطاح هدلا تيبطلا
 لدزملا ئايلحأ اا ىاان يروا ا ةشيظات دوك هالو أتل للطاف نب كلت
 قرع اسشاب قرع ككل مل و هند اوه نب ىذالا مكس احلا اور هلل
 ل هن اوكزت ام مهطتخ لّمملا ذاطلب ضيرملا امن كالو ياكرجعا

 هدملعي ند !لاطنئنبلا ناكدت 1 وخلع لاع هنن نال هونك ظل ةقطاوا

 كلافك كى سيل نم ىح نيوصلا ينسوا عقب اهلك حسو

 الاؤبانيع.درب مل و فوصومل (ىتىلاب قذاحاهبسيطلاو !قكينروتلا

 نيلانوب ستجد: سكملا ىلا معطل [منم قتلا غانو تكل , طاضتب نم
 ىش اهمدا اس ١ دوجومب بيبطلا سلو ملعاذ هدنا بيبطلا ند تويجوب

 الالاف مجخلا ازمجالع بيبطاب لاَتيَم ىلاعت لع هم كطاز وحبس ناف
 نعومب ورد ايك كرب خلا يح ىولطالا ن اوملا اوطرشن كد و ميعنم كري دح

 ةأبط ولا امشم بيبط انا هلوتبالب اذم بطلا لقاك جلفوهنال عونم ويرد هيد

 و وع ل د ع ع سويس

 درمم حو ده اج نع اك د احطسلا

 قه بع عمي لحل بِ اننمعب ياانمحب يعمي ديظب تارتطلا
 ه ةقربرف كا نع

 ْ ال !نمسبب ةلديشام عين وتملك يل لكمال نزل ناش[ قل ماعلا امطنا
 طلح ماعطلا يحاتن !كاقايروهممالاو ئبواستم يا لك انين وكل اح
 ظ | نع ادزلا“و رد مح مطيام حشد اوهب تتقي ام نوستم !كنالاةب ىهس

 هجري و ةفبحلا ا با دييجو 7
 4 و ىراخعل

 دمي وئجللارُخو نوع اظلاو باننلا يمس
 7و مده أ تك تيكالادلإرسكمو 0-7

 0 ملا جي اذ 3 يا ءارلاز ناين موطنه فير <

 هنيعم سعت أيل ابني مد اد ىو ارا سو عضل : 0 هاكأ ى ترم
 ناجل اع أ ريانا صو يصب قون نق 1!ىطبلا ١ كوست
 نرحز رى قيزمان لعد د ابن نكي دونك نم «بلسج ىآتشي يذلا

 يكمل مهازير يك ىاضنالا عيب زرع قامطلاا نك اذ ماما نب ئكلا
 الاجر هلاحر يللا فاق ني فايع

 ليسا انا اصر ة عسب ىتنه كروب الو ترن هلو هيلع ىلصتال لضطلا١

 قاهاو رحال امى دا قلخ هيه ئيتب و لهتسرم نائاَياغتا مملع لص



 | دنسسل سقم تاور ت طصاثكب لنج هي امال راي كامبل قاع
 الا ىلصيال ئاوهو قلصالا ىفاعجرن تتماناورلا ف لعحانانوةوم لصو
 قسع(اساكر ب يح نم بلد ىين اينلل ىبكت يح دولا لصالاو ىحيلع

 انت معز اكىعينل امد تف نتف از مرر رب اج نع نييزلا ىإ 1 2

 | 1 ايمو جس دومصو كي همرّصتو ىقنا هاو وعد ىف دلالات
 ما ياعا عنج ةيعك اهو انااك 4 ب ىحلا كورن طلح

 آل لادا ايي طج كنا طعااع غيوم اناس | وا نم ةياغأ بكاند حمطلا

 لاق هولقعو هوان ن ا قثوي ىلعدا بولد نمر ولملاب بهي الدروب اذ ضع“

 ال لّصول تاو 000

 0 كأم قلتوحامل ول دوو دمها كسلا لاو كك

 . 00 لانا جاايدنوتي اما نيل 2ةيل بيلا كاي 0 و
 ان هملمتو هيلا قكتسد نار اعلل ابان هل ببس موتتملع نم

 يوه دما ة يوصي ع وهو لَن اوّممدحو انام ىنع. ههعد نهم
 باهزلاد ل طال ءاطال !درملسدا سن َيباَل نا لع ةهيالا كح نو اهب دميردل يلع
 ! ملكع ناو رمهنم هند هلعتي نم لاالود طوخ سدير .ايشسا ! اننا قن هلهارتع ىلا

 ةطيوتوحب هراغبذ 353 تماي هيي دامني هر مضبربكو هنكشنا

 ع 0 ا احر تاو اد

 صئاطخا نك ىسند ا يع ظ

 م رافظالا ميلقتو هئاعلا تلحو ب_اشم ا ىمت عبرا تن انامهيطلا

 اداءان.ىفتل ايميو ت افاظنل عج د قعد ةرامبط ىا كا وسلا و
 يل اداشساهضمب ل5 (يلع كسضلاو اىصوتا لايك ومل ٌميعر شوا
 -نرهي اظلا تار ا.يطلا نماه !دع ام ىلع اير و ةجاار اييطلا ج تداول: تمد

 ا هه اقنا هسا كالا ثايشالا ندد ةرايطكيل والا ؤ نط ابلاو

 ةرايطو تاكار دالا ع نم هل !جاتحالامنم اق لطا ند همهماوح ةر انيطو

 م ولعما كارتعالا ةردا د نع جو اذا هه صتملا ىف (يهالط نم اضعالا)

 امد قب هن ىبملا خاحماو ةيعرطلااياضتملاو ميلقملا نب دايلي
 لاو ما مانجا راهيحس جاع نايس هن سسكفل حاسولا ايهوتلا و

 / بن ةرايط ةرئاشلاو هتغربحي اهن لسنا ةاعزرج صتنخ ةابيطو

 ىةنالاوحوتمب درلا تال ادد بف طودأ د تاتاوتنع الأ نم ملا

 ب قمار انه ةاسإلا دم وللا ماكذ علا نب ةيده 5 ةزانيطو كاملا نأ ىمم

 | اهذاكذالا عاتنب يبيتتلا نب هيلقع 5 د ايطو ةدتعكا تمل طعإ

 نع تانيا ىلع طسبنملا همصبت بحاصيامو يملا رةرعم تح

 0 ملا ات ريا تحلاو مولمداو صاوخلا هيب اره
 ارنغلا تشن مميل عين مل ةيجوملا تح اةلامتملا ببسب بيغمننلل

 ةىأييطو



 قىتمتلاو ادالأو ىلامالا ةرئحاهيناذ اهنيع نم كي ابيض اروع ١ نب ىسفنل !ةراييطو

 ةايطوتالتقلاوث ذالا عاتن ص ىلا :ئلتحم اح اهوقتل ا ةزنكوايشتالاب
 اظتحالاو هدم دوتشأو تكرس قحلا نية ىهرملا مند راكلا ظوظحلا نم حورلا

 فيلا, ويب ىرم او هم ب وعيرل | احورل / معسل عاؤن ارب اس هن هاك

 0-1 الانا لباتي امانا هد نس ةءامهح لك درعا كك هان يلع
 | نوب ماعم هيض دأدر داخل جة + لبا نوط لحي دب وممملا

 || هى 0 تساي فلا ىلا

 ةنرطشلاو وريطل لخدال ذاانهد ارح ليمتللا يطلاب واملل يئن! و وبهذا
 عاطك حو قمل هلطباز 0 مداورلان ا مع نو ئلكتيالا م داماملا

 ليلاور دارحال ادعي ىصتلا نم معا ئحلإب لادا تاتإلا ةطنعت

 ربو نب 0 ا

 اياطكاى هلام بكن اعالانا دارملاو روما زكوخو هبديوسلتلاو يعكس
 ءارلاواطرشلا دمي يلع دوف وشلو نايعالا عمال ععبال ىنئلوضوتا الو
 // طوردلا ريل او ورسلاو ناكر الا برما غ امتجا/ قّجئعصو ةجلمعلا ناعالاب
 ١ ينحدنسرب الا ظرش طرشلاو | هيلع طورتلا وأي لوب ةراومطلااهاوفاو
 ْ فلاخالاو ةنفدازلا ري افعل نع نسفنت | هيلرتروهطلاو | ىييعص دوعن

 | كلو ىتسْمْنلا زيلزت عوج نع ةراّسع هاف لداكتا نايالل طرط ومو يه زلا

 مح رمظاو 7000 "ةدومجما ليامشلاو َهقلاَتاداقتعالاب املك

 م ه ضر فد اهو الو لكلا اوم ىا عمار لا كلمت همذ درو كلاكلا اوت الا

 ا | لوصح لا لاعانمملا عاونا هالهعرطنلا ناؤم ا هدر خونوتملا لاحتو :نيسملا
 ١

 لت اوت هنت اهي هيرو يتوت نيير در كيوي انف ابكي الإو بلسملا يلام

 ا تار هين ريو هان |حيسو قير عم ام ااقربلا عي 20 نازجلل المت

 باول لع ىإنيرك اننا دا ١ 3ك رغالا ىملحلا راجعا لع هكيناتنإد ن نم

 نيتك انت اهم ل اقك ال كت وج مسجلا ضرب ضرالا وامل ١ نم امامك
 راكالاوورهاظلا كعنلاو هننانلاةج نصل إد فدرعتلا اهانشلا لاكواع

 ْ نع يمني اعلا نع عن <اممالر نن ة كصل ا وأمنياهو ضدالاو ت تاومسلاو

 قلك برم اهب الاب اوت لبؤر يلا اكل اينمدا كاع نهد و يدا وهلا نأ
 9-5 وامل اخلا ىلا هلاسقار تدلع كيا تطمع اكو اعلا غارت (:اوفراعك أر اونا
 يلع اره اطار هوب ورمل! سال اء واش ىلا اربلإب اهبحاضلا! ازا وك

 رممجد ىب أ ب يىسييروه_رؤد منا للا لصون ىح ةماقلا موي ورحم

 دى رف ىشارملا قيس ئيزت هةرثحالاى1 ند للا ِمِمْوَن رؤب ىد وا

 ْ ثه أد يب ,ة بصل او بارطضمالاو ديكرلل نعام كير خد رأد نمر وب ىلع

 د د رصلان وكدا جالخلا وا كد وا ىرمجلا لع هنا ااه نكيتأ كلك ميلج مع

 0 تتخذ زذز]ز1ز1 1| < 1 10000060

 ر
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 بويح لاكأن ال تحال ااهيأ نم مهصنت امو ةئحالا دوحوي ق رقما مرحولع

 فرصا كاملا ل ايد ىلعر دمي الك َج معيبطلا ص اولا اصلا ىس وعمال

 هم لسلا لوصحو نومل اباه رقم و هل هبيام تار دعب امد اهيع انتماب

 بدح ومد ال اااشلاف ةنبؤومق جم تءزخ ل ساخ هبيلبسس هك ا لح نم

 تادرككاةب ىمككتن فشكتن ذر ىاايلنع دوم اد ارملاو قنسواىئؤت دج ىلا

 00 ةدايفظلا بهاع هب جازختو

 جآ نك رئحداو هع هيدا وك لك د ىلع ناهد هر رم و هند ا اضم

 دير ف دوامي د دمام ءنيلازاكأم هيد يرططا نمو
 دسمعلاو ةرجأ هب ططد و هه وب ىعاضت لي ىلاكت دار سد نم امكس

 ىسشملاو ناطرئسأ ةعلانَع لع يرجي هم فيلكتلاةدهرع نع عرعر مصلاب
 ةرانالا طرغ ةاضالاو يف علا نوللا ايضلاو اىظع ار قح نب راولا ى ذ وغم

 عفش ببر دلل ناو ةىضعل © نود هيج قب ئىود ىول ١ك انو

 هوب رتحلاب نيكتخ ا رع تي رالو سضنلل كى مرماوهو ىوكشملا نع
 هينا عونا يقر عام امجلا مال الانا ّيعحلارماحد او ةررككا
 ئصلا زم نويل نط ايلاون ىنتل ةيجوملا ةساحورلاي قمنا ىنئمنتو

 م3 كلصلا و لاخلا نالثس ةراظل ابدؤملا جررتم ماوه يدرلا ايطار

 ةيونا هت ؟تخاؤتلب اما يما اوبحا 00

 0 اي شال نك > كولا ينم ايندم

 ةمماخ ةضطحلل اهي او حاهجلا اهزع ىغامملا مكر ابخا ة ا تاو وك

 هذ قيددتب نة يهغر عت 2 نان كاد "مب

 ةطاحورل ١ تاذصلاو يومنا و ةيعيطلايدعلا) ند حّماو جازتما نم

 هتضرعانا ئتلعوا تلي نا انين الع هكلنبم بح ن ارسل ١وةيبلاكود

 دمد انكلا ناهرتاّ ع ا 4ك ونىملا ناك كَم اَع ءوس ىلع لادم هلع

 'رنيظمو ه نالع نم لزم و ياعم ةددا م ثلك هد ) هن نما نكةعوغ ىلا مىيفد

 هي ىل (ىنيعت تيحنم ةئلدلا لكاوحانع ةيجرل ) ىلع هل اتش. نم هرلعل
 د لاوح | نعو مهد ىدسعو رههرذ هن ىئبر وص نع هتجرت و هناوعبس

 دع امن او هبز ىلا هرارسا نب يلع حلطتر ملام لب دمام ا مشل 5

 هحالخاب يلا او هب اداب ىداتلا جس ل يد اؤدو رماو(الا ند نهضت ام

 رعد امنا هريطق هوت ريكوشم لب قع ظرتت ف تانكرر اود داود ث ىد

 ىل ىس (ثلا ل هيلع هج ناك ىل نكن ككل نم و هنا ده (. ودع 2

 هيمن همن تزيكي اهتيتملاو عي انوع ة ىأ بيففت حميافأو رمي ممهنمم لك

 معولطلاو أو عمنا ئب اموه و5 و مل ند جالا ةنعن د دكناو احلا

 ١ 6 ىندع هجونبان ضرع ئ س فذ لا ص انه د !رآنلو <نلدايملا ١



 سس 2 يا ا ع ا

 01757155707 شيول يسار طيره ناكل ياليل
 ايسنوم ضرك ةردم 0 يكس رشم ناورانلا نمانيقتمم نوكيدامتح | 1
 يشم ا نم يبا قاتعالا ا اههقتعف لوو برم امركم عيبلامداز 2
 قت وكض اين ىلإب هبر قن هسضن ييرعيسا ةرئحال اًطيددو ايندلا كرت نب دازملاخ |
 | انلاراكلمس د وكم ةزحال اه سنس يرتشا اين دل ارا وةرئحال اكن نم و

 ب انه يرو ومنا لا3وةيببس ايشتحت قر ةيليصنت عيرابم

 ١ ىس ىلع هس مسوةيلع سدا لص قطصلملا نا اهيمةقب شس ارا 1
 | ىس انلالك كاك هنال امل وموه رهجو لكل و ىلاَكد هل وعل يسن اكوفد
 | دي بحال د وول سبل هناداذ ا ققحلا يلطاانالةدصو هد

 هج 0 ندد تدرملا يي

 | ىىتني هحور ف ىف 00 هريس نى ميول يآ همن مص
 !ىهارؤب طوع لصح ناد هتان هاد وطن و ةلامقاو هيوم وتهاوخلا وهن امر

 5 يلع هبنملا قمتحلا كاقتاحلاو ١ : ءاعسلا اور نطفب ئ يشل اكوا ا
 نضيف اوةساكمالا دويملا ب وعدك للملا ءاظروا ا ضار ظ
 | ذم له تاربوهلا عمدا حاصلا لهناو ققمحنأ معداب رويتن مئابكلا 1

 | سسحو تاغ هلع وم ع عاضاو اهلها يأ ءتضن قتوارت < اي نراك و ا
 مودع مدح وماحلا حبرممسلا تب , ىجلا ئئعم ! نييك هيف (اىلاهيد١لاش )ا

 0 اطتملا نب لاق زمن سسالا كاس. نياقع
 اين حطتغنس هند! ةزيع و يطق راد | نهب هت و هل | وضوعتي جلف
 1 5 دامي ام ناو جلانبم ىلا

 3 خل مل ةدح أو سرلا جمس و بج اك الث اش ناوييظتا

 رايي وااو وماما نع رند. تببار امد دجأ
 ٠ قيليتلنم

 ا لن ةطليالاكلح تاي مهإ و اتلبل ل يضيع للا

 ف لك هيه كلذ 0 يأ مباع نويلكت مي١الا لكك ذ رع هلرتسزظتلا
 ةلصلاك ىاوظلا وي ١ الصتس انكتسالا نوكي ناذ وج <ىبيطلا3 ام ةكصلا

 اهطقنم هن وك نوب لكتل اويل ااهيريعو ةراييطلا ي لأ طنارشنا
 كالفين ىف هي اكتلا نك يصنعب نكي ة.لصل ا لكم ىاوطلا ىأ
 م 5 لصل 6 ناوطلا نأ هانعم يداي اني داق_مكبالا نسفكتي ياو د
 لا المح ى اجا 5 كصدأوج اك هرجا ناهانعم نا يكد و هوجولا حب نم
 نس ودل هلا يردط لوصالا لمح !لاق اه ظنت !امة لصو مثدحا

 درس أدي ”ممدّبح متدّجح ير ثار دعت ناذ يلع يكن يوملل اىمسملا د



 ا وم و 0
 ةالصل ا مسم كر نكح كي ىحلا اذنم .اولكمو لال تمرتكالا_ر اتْنح | لانا
 لعؤا هنلاوتو ةرايطلاراتعائ ؛ة(0صلاك لافي نان نو“ د در اعرشس

 هيدرجتمي الذ لع ناوطلا هل اّيشنال يدع اعدل وهو يتعدل | يمسملا رفع ظ
 اطع نعربرج ثيدحنم قدح اويل اوما ميمهددّريل قي دارك ذ ام |
 ي نمل اووه لام و ئك دأت 0 ا دل يي رحاجبا |
 ىلع !ىفطلتخ ا اطع قيد اولاد سابع نب ىلخاف طقوم يدر مدد ٌْ

 ب يدامل ايمنعنب لاقإو ةوعزره ١ ميغ نحارب نر رج و عمل ائداتد ع ظ

 0 110 امال غيل امح راطيتما وب تيبإَل كي دح ١ نح

 ف مفكو او

 00 1 ل ا ياما كلم كليم تزعل اب وا وطخا
 | ١ | يلويسيل الرا لم يابا «ديدم لشامد « ل تسارع

 امهنب قرُملأ اع سب ضو حو لك نم هب ٌمسشسملاَة وص و ىطعيال عبسكمملأ س امل
 انااا م جليع نبأ قبتعلا نإبا دعرز وبا قمح اهدر مي ملكنا لك

 , م اكزغي ة لصد ظنل نوكي هةيعوش مح ىو ها طولا

 طمئرامزم نال م لكنا ةحابا درت كو ىاوطا ا .5 دوممحملا نين يطب ايس
 1 ا د امالأ هين طّشس 5 لصلائ

 يي امنع هو بح نزع كه لكل حبل هباعو ثول م
 . 5 جو كيلا

 1 يبالاند انع مهنممب لاي د الح ىاوطلا
 اةعيتسددو ؟ابهطوودنب ضعب ئاهل هّيكر (كىل اهب هبشس او مىيَمح

 بمد ايذد. م الكل ميش فكك نك هللة ماليلق هلعج ملين هلق قيلمتمل !درم اا ولماف
 نكد وااع دوعن الا وكري يل والا نكك هيد هن اوجىلع جامجالا م ايّمد ام وجوال
 ليما لدن اعين اطنان فا اهإ هين فاكالاك تلات ةارقوا

 تا لقانأو ىلصملاب مصتخمل ا ةييحرك اى كرادمال نكت ح لص هلمج هنال
 ركسم نعيمل واه هرعم رمال ا نكس! اذ نكما ا بدسم هله ملكنا
 4 يملا ل اتاغمدي تايم لقدا ىلا لرعب نأ ىلدالاذ ةياظمالاب

 تفاطالا لالا يدم ا الب د ناع دم فاو دسسا كى انيزاهضاا مسا
 لل ةكاهل هبل ين يعاازلج ايايقامج نجم رخ المل تبيبلاب

 ىيكملاو 0 ا دعت

 : ه 5 لتحو مينا اذ هاوطلا و م لكدا اولقاظنلب
 المانيا فيجا ا يل كاس مل لاف كومان افوطلا
 موج ند ادحا نس تومال بتحلا مهيلع ياي كلذ لَ اون اكان اذوطلا

 نب اع نع هس ىاكي و دررم نيرو ئيحرل ١ ىسع...خم أح ىبل نب : و طلا) |

 ةهاورو

9 ٠ 



 وصخ ١ برت م دم م 0 هكسم --

 | 6 : هن © ى ى ذل اعهادرو 1 ٠١

 ىبس ىكلطلا انا س (تلااماي خي اربطلا خد ئ هيلع تعّمو يلا ىاللطحلا
 هم هدبعل بيسلا ندا !ذاف اءرخ ناك اق جوزلا عي ىامسلإب نكح نب
 ىنلم هىدس ىسال تاسنلاب دخالا ميسلا درب ىةاطلا ناكعاكلائ
 ْ هتلعت و هماكحا ميج نذ١ حاكنلا نذالا نال ق كطلا لع هرابجاهن

 ظ م حاكتل ىلع ه هع ر ابج ا هل ىيسل نا ىلعانب ىيحأو قن اكل ننخا ! نيكو

 مس ب ب

 ظ هلذ ارميق حاكتلا خي هلاخداناجا ذاو هر ابجاهل كد امو َةَمييحوب١كاقو
 | نب ناس ابع نب خلد لاةربرءج نب نع يابطل ا جرح | ارميق مدع هجارح)
 | هاطخ |سابع نبداتذزياجوميذ تي نكي رول ام ىلط نا لومب دوعتسم |

 ١ عالق نن قتح يَملطركم تنام وألا م َداؤ ١ ل مّعِب يلاعت هنا انه ى
 / مغلق لطلاو نموه رثد تانمون١عَتلط اذا لقي رمل و ئه وسن
 مدل ةوّوع لحاعر 5 و تاس رالاوهو ق لط 0/ نب قتملم قاثولأ لح
 | ميم ! ماا لا ىوخالا هل ودم دارها ضعبل ىماوم وهو مت

 ا نم مابصلا لاق قاسلاو هربرت عوشما در و لمداج ظل ائفح |
 ا ديرب م ممأ ه ىرع وزب ماوحا لابام لاقثربشملا وعضو اشئيي قراغبب ْ ْ انا سرب و مما ئجور يديس لاتقن لجر مس ولع هدد الص يلا نأ | | تسل ابع نب ئع بط مدتداو:ةبكرلا نيباموهدو ُىذ ! اضعالا

 | رول هنأ فنصملا ف سكن ةيضقو ملح ى سيل همسحل فيصل أنس ىف ىذا | هضق قل ئنب لضمل هين يخيملاا ل وذ ذمد اممس قرُعد ن اس سو
 ْ م ظّسالاب هجر ةجام نب ناذ لوه دودو متسلا نم ىحال اجرذم هوي

 | هسئ ومد هازاعو نوكنملا ع ىد أابع نب نع ر وب نما ظئللاب
 | 5 ٠ هبلارردلائ

 0 مملط اه ىنع ىسبلو لهل ! 5 لب نم كوك ام نم ايئلجت دمام جرطتوانعانذا
 | ه سيل ينل اريطلا تن اه اذا هنأذ مم

 أ نيا كلتاعع مضر ال وللط ةينزفالم :؛ .
 | كرت ضرالا لحاف ريد مب نقد كاربطلا ى دامجل اروعلا ةاشلل داعي

 | لورا يب نب
1 

 الأ سل سس م ع 60 | تازلا نب ديع ناغوداتتالا انسب اضيأ قمعبلا مع ناوروءج

 ا ل ف“ يعل ا ع 2 2 07 د ا ل يس ل ع اح 7 و



 ف!للامورُع دجح ميديم أ لات تداعوضومل أ ىز وجلا نب هدر واو تبعض
 ف 1 5 .٠ هنفرخأ ال ئم هيذ

 كرب هياضَم نم برعدو هدنإب نظلا كوس م مكحلا لاق جفن سسكب ةرطلا
 ارث وماببس هب نوماشتي ام نانو نعد أود اكبرحل !نال 5 سلأ نم يا
 مضئ اانا فيكم ئح كرش ةليب اي بابسالا ةظح لمو هوركلا لوصحوؤ
 مال القت ساوضب وا ملعب ههاربع نا دّمتع !نمو داّقتنع اءوسو هل اهمجايملا
 مهدولأ هبزتجي نم ىاالا اننامو ةيبعش نع ن اطتلا يعداز رشا دعو
 قايسلا نم مومىندلا ىائشسلأ ف نك ىينا لكؤتلاب تبع ذب هندا نككو ارديف
 انمامو نأ برج نب نع ىد اكل ! نعي نمل !ىكحو هب هوني نا مه ارك
 قوسم مالك لك ناب ن طنلا نب هبشمت نككدومسم نب مالك نم هرحاىلأ
 ميطتلاو ةريطلا ئيب قوفلاو ّريع١الا هجر د يوعد لجسد ال ق ايس ىف
 هاج ىكو هيلع بتزتلا لمملا ةرمطلاو بلتلاب ىسلا نظل ارمطتلا نإ

 م عبسل اوربطت: ال ةار ويلا م ةينو ايسلا ءتمكلا ف ةرجطذنا نع ينئلأ
 | يئمرتلألاقو دوعسم نب نع نامرلاذ ك بطلا رع مح مدحريطلا
 مه امد ةارمنا لاما ئ و مي عم يسد هل (١ كاك جيو نسل

 | © " .ه ل

 الاغن :ةثيياعي عالخد ئلحير ناانمجرصا سرئمداو 'ةاركاورا دا ة 1
 م هرج ١ ىلا ةمطلا ىلا مسو يلع هيدا لص مدل أ كويسر ن !لاَق ةرب رمح ابانا

 | ةيريطتياوب اك ةسلهاجلا له ن١ كام اماو هل اقام تلات طيس ابضنع تبضنف
 ىلع اهبريع هلق ات دف داء وحلا نم ممج هداوم عم هرب رهد ى. ىلع كم

 هيلع هددا لص ىطصكا نمر ابا هنالانيذ سانلا داقتعا نايبل قيس نا
 ثعبيرمل عماشلانال طّقاس هب اوجومدو فارع نب لاق كاذ تويت ممسو
 مجزلب اايلمم ثعب ائاو ملصاحلاوأ ةيضص املا مهتن | ىوتعم نع سال ارجذعل
 هوم انع بلتلا ببرلعم لوطن هك لكلا ه نه ناثبدحلا ئعمو هداقتعا

 اين موثسلا ناسمالا رتعب رمل ول و ةبصصلاو كسلا! اممر المع اينتهارك

 بارشلإبرمالا طش وههو بي زتملا ل وزد اهينفارطد مالا ىلا ثيدحلاد اان
 من'معمر نل ا بسو ةد (ىأ مسحد ارهاو يودعلا قد مى جم م هزيم ند

 فلا ىورملأ نم ١ لي وم عمو نم رْئْحَيدر ىنئلا نم ىثب ىئاوب اليل

 ب داّستع اىلع كيد هل ومو نب قب نطق هنعيمام داّمتعائ عقيم ةريطلا
 نع ليس ا4 لكلام مام الا لوم لزب هيلعو مواكتتل او ةريطلا مصص
 ريكاحلا ومو دووأ دوب ا جوتج اوم و اوكي مان ايركمير اد نم مك كي ىحلا
 انليئفانلاموان د دع (نيريئككراذ ئانكأث !هددا لوسرإب لحجر لات سدائع

 ه اورو ةرسرره ىبأ نع. محةممداه هر د كاَمْح لك ذايز لم يزعا ىلإ
 هه /

 ظ
 ظ
 ظ
 ظ
 ظ

 5 ه ىفيدلاو هلم نب همع
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 : ش4 باالمابو ديال اجلا نيالا نم وصمم يدب ياو مول اوم

 كمي ىحلا'نده و ةريبج لك رينعد خسملا برنعا ودع لذ ورب ومن وأ دح ىيلالا

 ليز علا بدع نب ريع ىن نط نم + ةزدسأ جادت خكؤلنإوب د | محرج رهانات كل
 ينالص مددأ لوسير لا تل أة ةكسن داع نع هربأ نعد درع ئب م اشعه نع ى هزل

 قش الإ هج ةنينمو مه ئدل او حنيني ابوميظ مسو بلع رس الص

 يبطخمن | كا أن نم ميصع نع ىيليىل أ !نلو بط فمص رن ملأ ىبع نبأ

 مكهصم ير ناسا موج دعت قايل م لش هك ضل ند ىراصنالا

 يونا قاطو ابا دبع ار فين ديس دقي دييزرتالا ايو ا

 ٠. ىبعهضو هور أت ملا نب 0-0-7

 م عاومالا ن قائم 7 ييركلا معضم ع ى ضو وعن هر ن.لاخ

 دالا ماو هكرتتيإل حظ هرشخت» خمظو هينا هرغضي ال ملظف مانسق 7
 م لالالا كلم ةورتشاو يا ودرس ول عيب ران ده |
 مساع ادابعلا هتناوزمفبت مالا هل دا صان نوايا و ْ

 قايسو ةركم اولاخن مهييضنا اول ظ واح 0. ناولسم اذا نيئلاأ اوروصس د. ئد و ظ

|| 

1 
 لخرد الان دمع هسئنل رمل اظ:مهنيغ لاك ىسننلا ٍلظ هينعأم لك معن طرشلا

 ميوخف د [مااويسبلب رهو امما نب نلاتلزن اكد وعسم نب. لاذ ربكلا توشللا هيد
 ا لاق مدسعت مظيرمل نينا هبنلا لوسراى اول اددو بوعل! ىلع كلا ين

 أه أذ عظع وظن ةيرشلا نا حاصلا بسلا لوتاوممت مل اتيركد اوه. امنا ظ ظ
 تا انفي رسمي هام بنفق يور اظوامجديا اغا ظ
 أ

 منا عينُسالة نوح ظداروهذن هزماكج < تلحدارمك اوه ةلطدلا هظد ان
 مخصتخع نك قيفملا اووجاطي حينفلسالو مسبح ند نئلملاطلل اباّدع

 د هنيا اًشن نار وغم ياكل نءلوالاةروهحب هيه سضت يصلا |

 نمالا هله حلظلا ناصح نم ممس نش ل احل 1 نب ناوم هل بمن :: ناشلاو
 بمد ةددجل اهلخ ىب.ن ببال ى نمالل هلْكَعِسْمْمل هلظ نم عسيمل نمو ماتلا

 بتنح اولارههتح ممم نا دادبسلأ ْلط نم فارعلا نب لاةدهكحسشت

 رداك دولز نامل طابق ارسال احلاب ككذ ن وككرو وهيلأ هواد!ويلع |
 هيف ضان مهداه ل وتل ]مث ىردم تمص عين غجاو

 تر "ننقل اشك هل اجي ئامل) لاق توهج لاه ضوئيامم
 جا يرو .ال ةزحالار ان ئار انلا ىئروهد اوع اوّريدلحلا

 دن اويلص او معتم اراد نع مين ل. نع انوعنم اوم فنع  تومالا اوعّضوم
 ٍ ءاور وج راصتنالا نعزسمد نم ىلظ ىلعاؤي ءاستم اركو ميم أ بائع

 يئانداهيتحلاو يبلتطلا لظخد | ىلا يعاشأان ناايكر اوبلا وت اونيد اوريقفلار اد

 م سسندج قد.اقن وج نب انطيسكنلا نه ةبعدشب نط يجب را دب
 تاضاتا نب هلا لاا نوايا وأي امياك الا تترم جايين تيا نعم. و

 01 دس سصخسم مست

 هس يب بلل

 رول تنل

 0 ا

 0 هيد معهم جن
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 . با ديشيرلا سبحتليبق قرع عربواهاددرمست تالنت ارعا لشد
 8 0 ىسبيحلا باب ىلع بتكف |

 1 ٠ مدلظلاومن يسلاكاَ 27 موهرلظلان | هند كاب ض ٌْ

 ى موصخلا ءَّمَِع هبلا عو ونا نأ مراوح
 امعضلا. ابيب يادي هبصيوب هيسنع هيمو ةرانصت نذل

 5 3 كووتسم ظ .

 أ تاكا )تحمس حب وجا ايوا و توبوا
ْ 0 
 نيكد املن نياك اهلول امل قث لي م لا نيس سولو ةيكرتاما

 1 2 :لاب رملا نبلزو ىهحال اًمالُخ هن ودب الر ومرهب !ىلرع نهارلا ن ذاب

 ب يالا ىلع وان عيرم ناك15) همهم موكب عوتمدأل!سحاو . ا
 هويت عر ليهّهالن ومورملا انا هرهداظ عم قنا كات مةغملا ب سس و |
 تالله يلح هنو ومب ئه ارلا ان لب يهتف الح يا لطخال ا

 كسببل همس ب ىيعابل او كا هسرتع هب ىبمنمنع هل لات نم لو ىلع ةلالد
 نمش نوح از دباب الل هنن يزد قب كري ضشاهأثعم هيحفلل لب ةناجسلل

 ديحال ميم مجان نرسل! ١ثه ىلعزو قافنالا هنع طتسيالوهب فشلا نب

 تح ئمرلاى وبدا ل غتر اوجاشتمللا ضتسباعا د 0
 6 : , ٠ همجرتك مناد ةويروه طب ويلا لع ظ

 مالو كلب واجر جبل مدن ى يم ضيرملا يدع
 ناتسبلا# نوكيرغت و امد! نم يمس ايد مْمُرَخاو مدحلا< مكوه

 تنالخ ئا فاضتمرب نيت قاع وا انه دا نم اونجو ايلخ وهنا كيج
 هزوجرامذ هيباحلا نا هانحم يسع عزلا نات_ح يداضيبلا هركذادتفرح ا
 بسجروي ديسايع زاب تاني يس 1

 ةمضع يشم ىلاو هنن دايك ب 0 ةدياخل 1 اق 5

 بيلو ةءاضمب تن ثم قال طب سب دج لحل ا ميسنتي و حطاتتنمب ين

 اب وجا يزل ور ددو 5 دوو تيه ل
 يلع كننل او هن دب كاع هدي حمضوو بياعثا اعد لزب نب صرب امو لها

 منع هاقرؤ ثإنوش نع م هرُيعو عمدا هركذ نكد هريخو ٌدنومسل | مع
 6 < ذم 1 سياج ْ . ٠ ىسل ايطلااضيا

 ةيلاج اسيضاولا تن نط هش يه مجال تهحرلا ىف: لضوتكي نمد ركنا تع اخ

 بص طييتامامل .ىيثسا ئاماو هةر ابوطلا ئياما كلاب ةيعرلأ يسن ةيرتسو



 ةرامتسالا هتّوع مد نصوح ن

 يد حج ذل بيتا عيا تور ةسابح "9 همي ْ

 مك محا حيطو ىأ مىغءاضملا رك ماهو ق هد ىيكمل انممعو هلي ا

 ه.. _-عخبم قب يقبض طعم و هيعمل 1 هبضياض ا ولحج

 ثالث ىع.«.هييكتلا مىح هم كطا نم ناو دايعلا ىيكاتب نب ميمو --

 م.داقيال نان ايعالا ب مزجو نويمجأ لوقمهنو مصرس اعتببا نم. مايا
 ه6 دايعب يم ارد «اليسنحل !نضؤي ديا ٠نويسوو تراك اج جك نك وفعلا

 دف يلا ب كمل > نلفالا درو ابين اهلين ىملاوصا انه نت قر يفتن

 كتمرج نكلرحا١ ناو د تقوب ىدتكتشال ة دايفلان ا ميدوهاوه امتنا

 ءارغلأ نعي لصل اند لن ولينا اهلك ليت نانرلا يي ىط انس +
 0 ا ان هضيصلاىف وال اتنعدأ م بوت 0
 نغ يلي دلاو جينس نب وبط يحمر رضصلالا سولحلا ليطيإل

 مي هم كليب لاو يا ضحيت نب ههار بع هلم ييسصلا لاق دم
 6 : ٠ فيمضارح .ُ

 ين اكاكاببف ميلا < اينيواو يصب اذ لزملا عمه ديما نب قئجودهشاع

 ١ ةهسشن 2-5 ١ ىن نس اجو ن نيرلكَس اجدئئالاو(ش ىلا ميلا ئييبح

 دين اهتم كو ايدو "مكس اع ئب لصنتساؤئ ل 5
  نيتيش فالخلاو كاع ري ةجرتم م قصها يي اند اج تمل كبطيتلا

 ( سرني ف مدوابح امنإ هيستت لاق هياط حبمي نا قلحا تملا نك
 م تل اب هب رانا >2 !نيبلاقو نقولا يار هن اكو عت هانتم ةكساعو |
 ظ بدلاتلاق يع ناذ ومالا يلع لطي الورمائاك نذهيا فرع ارو ةكا
 فرش ني نان او ةكد اعذ ماعلا ةزيكس راينا اى عراوجلا ع نم لضفح! ١

 ظ في هدب ان او اهي حارغ أنف اهكي اهكراشسيال .لليدمات حو ملط انش لصالاا
 سن هيشصتو ىزااه ىحو ييطِباَوَل صنملا تس رمد ةودايسللا ودم
 ملي انام مى مع ثاط 4١كضن نما (ننيياغدل ةئاحمراف اعز ظ

 لاكأ سننلاب هون قع ناغعاذ ,يلا اع دو مالسالا ىلا ب اجانيكى!نعدو !

 هراالا ل ذىثن رن ىيدالواه معباجننر ىجا خلكم الذ ماثلا هبحّورلاو ظ
 نما اجا ناوين فايس ناجي رادار مايهخ ل طبطلا ىقهعتم نبا |

 ىسكو ة ىحوملا جنب نيطبلإب ف ورمل ا ي!نرطبللا ههنا جسع يف قل نب

 هب ينحت تح لإ وك راج ادن رس ذو ويلا( نضل كعمل احب كيسا ]ةيزلا

 1 5 ة «:ةسدانشا 0

 ترم ور ءاوصا اةيونوو مر رءاؤ نجني اوقع كزتنز اه شئ اوشا ىعا

 <« _رلع ع لاك بوح جوج زا دونم زيجاسم

 عج ناد ان هب اتع كبق ميد ميلع «تلعاهم هطصوان اذا ميلع دحوا ا

 هس طقتعلا لاو ةيسنع ! نيم تايلا كري ا ىف !ةبلعي يءوتلغملا



 هدايرنم قالا هاور يقيمملا لاق ةماما يب! نخ يس تملا ايلا
 دبع هوح نب لاسو سل دب ةسيوويَتِب ئه ي ىبمب ل السلا نب مهدارب نأ

 مح محي اري اب اتكرسسرلظ ىلع «تيبار ل اعد كيب نحل ندح نع ف وعانبا

 يبس انيس بع هرسااماو كي داع ال] يوشح ناك

 4 ه ى ودص جراح

 اياد يرن سدنطشم يا ةيلغ ند رفعت كحل هرب انلعاد اع نت هشاداع

 هدد !.يداع يا يلوعتلا ىلع بصنل | نوجتو م حوا اع دوه رد ايلع ا داع
 تارعل !ثي نه انه بيو وهن اورتاره اظومح لؤ اوم اواخك ليحر

 سير دا قد نط نم ,باهصلا هنأت ضخ ئة ا و ا

 ثنا نام1نا هيب حا (. لغ هفننكل اق كس د اع ىف وم مفار نع ىبه وللا

 000 د تل

 م ! هبوزع هلام يهنلا كاتو
 ى 6 : ىلا يحي 00 + 712 وارض تلاؤجأب كأ] ئ د اع

 ّيلاةعاكمدا عايضخاو ةينسبالا ايداع يماتدا كاك دارج مهى داع ريع

 لاّمّمحل ابيل دوحع مدد اّمتل دونفد مى د اعقل عيشن هككاسإوا يبل
 فاثع نار او كوالا داغ ى ا مسشن. ىداعإ مرمد! ىثيشل لابتي. يعئارلا
 قسيلذ ن أمن لامع تيضموادككم مدحت ئناونئالا ”هكولنيكا يع قمرالا

 هود كلاس ماحي ملاك ليشمل يربلا يسن داع موتقب ابعتنع كلذ

 نس تماس! اياربكأ هيل ةينايو ميس تابعوا را اهب وامل
 نايس اف لطدانا نايس مكىد يطا شملا و م أوز او ي ىعد نب يأ دع.

 1| ل وق دع ريتك ىد هل ىترو ىبطلا لاقي يم بطغلا بلوغ ىيم
 ناو هذ اشل ايطعت لوسرراًرل خم دناول ذ نار احس !دلوسرر
 ابطال ا كت نسا غنلا يضدو هيلؤعيز ىلا مولا نع لك ة لذ هلا محل
 افالخوم ال اددع م امال | نزامرلالارو يدوب ىتر#لا نات اسم
 كلام انارخ دش مانلا ع استي لو نارمهلا نع برقولو ةئنح فال
 ١, هنابإاةراش ولا هلونع يرسل ابسط اضو يقشارلا كاف اكلمامزغدقر هلف

 اهل وحام كلم ابحالإب تءاولا كلسازإ مم ان راب ابحالا ئنم ئكيهيال ىذلا

 لات واواو ميلا جنم نات وم وايد د جاف هلل هجاتعإمر فكتب هلو
 وب سنو والع نع ئنمح / 1 ناتوم هه لا5ّ نم ططغو هرزعو يرب نبا

 .ىس وواطو ن 5-5 تبلتقا نامي ترام نامللم ف انيسفكا

 © اور او يلع هوه وم نن انع نيب نعي الاسس عهنب ا لبض | ف ءيننم فيت
 همن هل 1 ا ا طلان مف اهلا دب اماما

 6. هام نقم

 الط اوار : الراسب وتينام قدح فجل تداواعلا ىبأ ىثيجس هب أع
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 7 ىس ةعبسرلو يبيطلأ لاق لوارتل ا وصدون واعتملا نب ليش و
 م ىلا

 قد طم نا منا اود ئد اميئلن سك ههيدو اهون ادنخ لاح انمع اهريخياص

 اه ومسح ستينال ءااع بيلا اناومص نم يحتمسيي لسرااك هلام صو

 اطيل ا ١ ىومتسلا اينتمعد يداعلل نا هيض هديل بع

 كو ىدعتمل اىآل) “م شلش ور اهلناررطي رش و نيج يوج اطشطسمإ ظلم

 تسةبزاعئظلملب ن ابوطض اعتلم اسيل او دوأدوناه يسناشا تاادويخ

 وتل قطعت طيبا فضت ذا ا هطنويوعلمي نيس هاوس ا هن وهطم
 4 همس هكا د 83 0

 ديو انو ككاو سي لي هلل ةفرمي مال يالا ماسلا تراه اف
 فيش الا ار ونش اع ىوبسو اعووس شيب دؤنلا هب قحلاو همع نملاب

 000110 هنأل ليخاو هحاسإ كروت شم انيزباملا نب ةوكع هيلع مركا
 ةيرئلابل يجيد وسي ملبس هانم سو همآلإ هزم اهن.متد ١ ءنكأ

 انه ناك ماو نوعرنمل ىسوم جاعيسم مف ناك: ىلا عب ل مويه

 كلم موص فذ ىعوا ةيلع هدا د21 نع ىزملا ىلع لدي اذه د بحجر نناكاَى

 لايق كليا نشكو نسيو ذرب تشد كيل تكي هىتسسم يف رازتل ار انكلاايعا
 فينو دف ءايددع بالا طي ايش مرعلا مهاربا مش وبيلا

 ينط هيماتكيملدحلا ةييوياياسالا ويح )وم ةءاغ ىارسشل انا مولا ارزوطاع

 كلور اد صو اطد أ ةاوحو ةيور طم ةنعوزم طخ وفتحي دانا مون وه
 ' هاه موت + هه ضم هوَ 2 : :.ه يصلا لاجر دازدائعي هلاهر يشتمل
 هله اهو !نامد د مل انك عم !تلا 1 ىسوتلو شاع
 م اهي اناتالا ميد ابعل اه دك. انكلا لها هئلاذم مصتنان إلا

 امعنايصضنوا عس اتلأ يف انش اغلا [ةئد انا نسررما ىحاب لصخ نكذو
 ميربخلا ئع 1 هلوم الو ىضملا نيج عمت اتنيأ ىلاعي يسب ابنع نيب ئلط انام
 عدلا دباب بهم لماما لاك لب وساترلا مون هجين. .اواءيتنادىعا
 ب حلا نسعد امى اهاوميار كساغب مدي ن١:لمإ ل ا مضركمج فتكا

 ماالاهث كش !مايصب [ضح انا تجلب مت دولا نمكملا ئتسلااو
 يبل ثيدح يدب ذات قنا نغىلعي نبةرم قا ىحأ لح ْ
 11+ اع حب ذم ٠ كبرخلا كوزتم ئطترادل او ىو لات يساوي او

 :ةيادرم ف يضلطخب يلمس ة.ىاوز نه تندد اطلخو اجي اوقع ١

 دع ةقيؤيل ع يل مالتي خت ركام اضل رتل ببضال اوم قااؤيشلك ١
 ص !مكوحع ايوا هيا ليل متنا منج اتم أين ققجعج ||

 هلو 24 ماه قال .ةياعلا فرك تسع نبوىجارخ 4 طف ,|
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 00 2 | ءاصياوي كاابفع |
 مندا مَ نال همن اويل نب اع نا سرح يعزوشلا يام: نم مضي ملا
 وي ناب ال طا عيل كنج امد لاهو بوشيامدياسكا هاجم دمتم
 ةدابع هدا بحي هناذوه عمتي يالعانلا هوانب عمي و ردابتداوهو
 بيع يب مكو ىابجح اولا ضعبب لوقن له ادلا نب اهلى المع مهيفع
 جبة يعد نيمو ارح ةخرم قح ادم م صاخدا م يدشتلا
 درانو منعش بارا وستكل (نيينويشدا دند

 لو اطملا ن كيني ال نين ال اتا اهله ١ تش نكاد انيلا ل مانل ظ
 ْ باذتلائ قاسنلاو اسم نمو ئيهت اكوا ماع ى البلا نك درجعي
 ش 1 يم ئيسينع.غ نط 0 دواي با ساب غ امس 0
 ْ ًاعطسسن ست 5 ىويصيحيربا

 0 روز وجاب و كولا دو او نص ىبملا با ىغ مهااع ْ

 بيوجو يو لوبل ! نب اوهحزختس اذ كي سحلا + اصب منم طضتعل أ ئ
 ةغشحورا او ىبحاو يعم امنا ل3.بب و هسي لم تلصخ اا ولصغا 0

 ءلكو برام لوب نعو ماس مهى دلأ ن انتم نج عي ةقيلمحوإ ىب !لاخ نك | ا
 بويحو يمس طلاب! نحب هئم ننحاو لازقا ىلع ةيكأ ىلا نلشنجا و

 ىكدطقر ال او زازبلاهف ارطقاو ووو ىئسامع نب نع كس وهيه د
 يطق اولا ات مع جحمد اه نه تعب اقل يي ي.! ةيادو نم ْ

 || !ةسروه بما ءا ةحااعب « تشوو ىيفلكتعتاتّتلاو بننااوسداا 7
 تسكوا ناولصي نيدل !ةساتد انغب ارائا ا منبل) نروح ىازخا هين د ادع !
 || نضلازهلوا دحاو هتنهس ىلع صون كيسي 5 ليفي ا ماد ووسص.قونمل ١
 هللا يم اتدا لات ميما قبسإك ىلّد هوحو ىلا مه وهو ئبوضا|

 نك وقم منن م ربعم ى ةيوكأ ل ا جهد نيرا ومستعمل
 | باخوتصلا! ميت وش ههنإ دبور فطحلل واو 6 د ىكمسنملا نوملاب

 ٠ لخانلاواع فوغت فصلا ئع جراخما مدخت .نباز خيصقتل مئاللل اكوه اهو |
 تطال حث مبا عم هب تتعلك صويا جوتدو ىلإ يدوي كعك د دد |
 ظ نووحب ال ناخ :ةمّيطتل اع » ةرج اهلا نعبد اكزمصحلع» وجو موب ىلك د
 مدون ميلدأب هجاذإ» ماتمخالا هيما قلما نب ناكيوي ايكرص لا نع مهجوب
 1 طع امه دج اونا ةكرت و امين دانتملاوهانو مامولل انيفس:قوفسملا

 ظ كافتمالاو ناوزحسإ أ اميا لقي ماو ها دابع هل ىتب لولا نيكو
 , ضرقيكار اند او لطلع نم هبا يربب يح هرب كت و دار الإبن
 ءااعياوجاو اونا زرعت اة شعل نجزم رتل تساؤل انهي زل سمعا
 دن ناك ىج_عكس ند ن هنن لاعب شتيم, >> فاهفيَشل ود نكسر متن
 (١: هب حج زتحر هع انلفتع شان يار قنح جل دتد ! يوسي ”هةمست ام

 ثكئضلا نب هز: ىضأاي .ابالحز يام نيلي داك ىحماقنام وي



 9 3 ه هركنذ

 هنسم ىشتسل ا ىنِح هيد ممالاه نه نع جرك !مدناعمدو مدد ١ دابع
 ةيسيؤل ان ىطقو هباعو ميم لام يااهظاوم "١ فائلان صرتت١!رساال)
 كدي مرح او شب الاى عقووي يا حرت ثك) نذ مطشلا نيوتن ليما
 ! ه.هددا نابع مكطلب مل مكراىت نا الا ئيلل اهلا نم ةرحالا ى نوكب ىا
 ا ه ثأد ضن مدد ١ دابع ايرمل د ىجيظلال3 1ةاردزواف ١ دمل افرح فن يع

 ا 3ك رربع ع امر تتح ا ولام ا تت عب لم وبلا نيريهجر خال يوارتلا

 | ىلاعت سا.ناك ميلاع ئلكونم هند ١ دابمخ اون وكل بيا متل اناعامشلا
 | :ىكلا مرريلا يداضيبلا لاق مرجل ارحاو اود هل مضوالا | ذ عمت: مل

 دال تبيح نم د واد وي اوسل ايطاا|كطوم هنايبب قبس هو ميغعي |
 | نيوا عوسري نب:غبلعت نب نم ىلقتل ١ك كم نب ةماسا نع مى لع نيا

 ! رضلا و ىلع اياك هباععاو ينبلا تينا لاق لكل.ؤرع وا روس ند خلعت ْ

 د وص انيلع لماول انف ايش نع هل اضل أوج مب ارعالا احم
 | اح مين نتاضي | هلع هاوار و تسع هاوز ملأ هسا دابع كايف اشكو

 ا هلأ ٠ ىهلي هاو ىف ارتطل او ٠

 ١ ناك ىلدي ارسالا نس ىب نب تراحلا نب فيدل ادم ءاسسب نب هدد ١ بدع
 ارجل نَا مضَم نيل ةمسحلا! 5 شع وكلن اع مهرب ال او بدلا اناح نم
 معبر الا اذلخملا مهم ني. اند ١ ةسجل آب مهل دوييشملا يشل دعم
 ىسط ممح دان ام قنيال ةرطحا رك ئا نىبسواهرع ةرطع ه نمد نال

 | نيه ئه سزلا ة ريك نإ بزي ثن ىج نم هكتارا نير ال !!نكونكا
 اوسنيلا:لاق امصوا هل ليف توملا خاعم رصح ال لاق بح نب كايجم
 |تيمح م.علس نب هللا يبع و د ىعسسب ند و ناهس سوا در ىلا ىنأ لاركم معلا

 فنصلا ويمص رمد اظن هرركنخ لوسي ملسو ,يلعب هدد ! لص نيد ا,لوسر

 هريعو ىهيرلأ ه !وعرَمُم لوه ذوهو ةدسلانم ىحال اجزح هر رول هنأ
 15 3 4 يمي ( < , 4 مب وهو: نهي ما ىنعأ لاق ,يزنيمودلا

 نبا دل اوما نير اع ىول اند ى نم ىاطلا ارب. ىع نب هسا دمع

 ةد ابحلا نغئا نب ىرءتجل نيب دوسي لا نب:داىوحاو مالسالاىلائيل والا
 أابومف نم هودعد رمت مْ 1 كوالا عشري و ماكحال اي وا نردلا ة سفن ىدأ

 45 دبه 5 امج ٠ مع مصمم فعمل
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 كرب , نع بط ت وملاب قرلأ م اكحا عاطتنالا رحل ابال للاب ةيرتحال أ ى
 دونت باهول ا! فيعالا سنوي نع هرب ريث يارعظلا ل اقري نس أب
 بتبافدولأ نبع و ىئيذت هيب | نعر اعضلا] مب و مع نب همن سبمك نإ هب

 هركذ'“ لومي دبع نبوه نش وي و ريحا معمض اطع نب وشد ١ نمي
 مثو تيطاحلا هرك أذ هوب أ و ىيعترك دن نم ىبجاارمل يهسملا لاق وهضعب
 4 ٠ نسح ممثي ىت» اجر ةشياو همثويرو و هجرت
 نايدبحا ايقتع ن لك كراشيال ىاابيجنعب درعنت نا ممشلا قع
 قتمت ن١ ايرنع ى ععت ن١ +بقرلا كت دانععمج ىاتعا لدم زفني
 آيتتاع ئ ل هب ةيادر ئ وأم هتحوب اييمتع خ برست وا انزيم اصش

 سو يلع دا لص قطصلملا ىلا اجاب ارع ٠خن 1 ثي حلا لص اوان
 اقل ةظاحلا تل لدا تانك يل ل 15 ةجلا لح بب المع يفعل اقم
 ل11 ارحاد ابل وا ةبترلا ىو َةيشيلا ققعا ملي سلا تتطرعا
 مطران عمو مسّملا ةبطوم ماللا نصاتلا لاق هرخا ىلا ملا نّسعاال
 ,هن خم نع تلاس نا بطلا ىتلط ١ دّدْم ةزابعلا نصف كنا
 هانا قتفلا نار وكلا قرشا هجوو سنئنلا ةمشلاو ضرعودوط
 ىهسلا يو ئئملا اه او يتعب يبرلا كك ايا نمالان وكي ال كو ةولا
 هيله ىاعاوأ نت اكد نع ىنعل | يد) نكةريع ند نوكي صيلخخل) ى
 | جعيصرحاظو ب نزاع ني امل نع دوادوب ١ ىلا مظلا نضياشلا هركذ
 بد دمام نيدع وهو ىسل انطلا نيرديشال اجرخم هرب مل هنا فئصملا
 تداّعت:هلاجرو يزنيملا لاك م و نملا ظملا اد هزني بسلا ىيوىهخ) هجرح
 بدال يرانعل او ىعشلائ قساومكاملاو نابح نب انقينانهاورو

 م. بحاو يدوكاو ةبناقتم ظاافلاتةةبوه لرانبو ةبيبش كل نب و
 هرثحاؤ دارو رول ]ربل نع وكما ظنمدلاب: يطق نادل هجررحاو

 | لات رركملا نع هناو فورمملاننماءو نايظدا"قشاو حيراجلا م 7
 هل: ينام , “ :ه هرجحازول هد اوس نب رجائي دب ميم ىاابرنلا

 ٠ يلع هه لص ىطصيملا عب 2 ا ىشبرمل او نع نب نيام لن ن اهيع
 تاو َجيَكر نم هقاوز يذلا هلا ىرعنابا ذي فانم ىلع قويايسو ىلع
 بيتك نب هاكح هبياحب نيل فارجع ليل ابا هين مضت نم ىمعب
 رع يع و حا ىدد ة »د يبان ةردحااؤ ئبلاءو ان رلأ ى ىلا و
 ماهظ نيمو اند اهبذ قعد تاقتن لخرر ءشن مدا لوسر ركذ»
 اوك اة مع هد انش اتيتلا ئرجج نب لاق ناعما ذاذ تت ىظعف لاك
 تابسلوع ع نير قنلا ن ىمس نمط و هر ين يي جدزن ىحا رعب ال
 نار ايل طع نع ناسح نبرة هيسع ىنع يب ن نب ملط نع جرو نم نبأ
 نم رغد ممسو يلع هسازإبص همنا لوسر عب نب ايب لاقرب اج نع

 نيرجاهما 3 ,

 لللللللللللللسبلللللللللج7ل 0 سم
 تااجررلا ومر نا هنم معو عؤفولا قئقتل يم املإب منع ربع و ةرحالا ئأ



 م ناّمع ىلا يبلا عمم و هبرطكىل لجر لك نعسينبإ لاتخ نيررج اميملا
 كورد ث درسكعو هب جحإل -ىلط عوض وم يزرجلا نب لات هركذ عم منعا

 املاهجرحا ثب +454 , + دمسيس هدف ججييرسا +. مال هيبتا

 د5 بزب هلل هيف يمن لاق مصيف يذلا بّممذو <« داقو

 ٠ ٠ ىنيداإعن :عاوطم ناس نب ةىيبع نعدهأو
 تكتل هيريرا ئتد اسلا عم اهلنحري. ىل' متل َْف ناهع

 هاور ئتقرب قرجيذ جا كديتنم كلا نعد نتج التاي هنال ك4 ل لق

 ق كاع نب هبال انلاع نابع ودب ساير مسا عبو هاا كيلا ١

 رباج نع نائغ ةجرن

 00 انحلا ماتم نايغع مانخم كلم مضي نيح ناّمع

 هلا ا لا حام د وة فمه انكي نم لعلجأ نم

 مصتئنلاو صتنلا ئيخحب هسفد يا از و ىلاعتم حلا ل كلجا بلع ِلْغ بل

 نقلك اكلي هس كرا نط نب يجن. ااييفأ جاي اذني ل ينمو

 ةوايلو | مببحا هيدا هسحا نب نا الك ملتح نم هدد ١ ةبص كح هنم تيرس |

 نسامح هن مكانا ميلعزعس نك ولو يش لك نس تانح هيدا ياخ نمو

 هللم يحسد لحز نم: الا ل2 ئىوضارطب يلع >ء ن امع هلوحدا

 0 قا 00 ٠ ا وجب بهياطم سس ركل

 د انني ايه! (يع كلاس نق ةييايفو اهيرتتإل عاام ننال ا معنا يسع نيا

 ١ افصنم كات ود

 يملا ديد تل محا وأ بييستجا ةاعييالاو يحان ءانخنع

 ثرهامو لس هيلع هسدالنح نبل عناب زعم هنحرتم لع هسليمي جيا مش
 ةببام عبر اوانشل مقنع ام:ليغ بقر امد قلع اوالاطنس) نيل هه ند

 يملأ ىووع يع نارملا مجوام لساالو -بلهاج قرسالو ان نالو ابيب نعم

 باطلا لء لك نع نامَع نبناقع ةجزت ئ لح لس يله هند ا ىلص

 عينت ىدال“ .اهمح ىصنل كبي ناكئاضياىهي تلا نى ارجطلا نع هاددو

 ىساد ىد 1 0 و و اع هل رسم ب -

 ٌقليوقك بسعتملا ىلا نينا لع ل هيسايع بحال !ىبطلا) كقطع
 نميفلالا ا ن١ قسوم انما علت

 هداصا نأ هلوتب بهضتلا هجو ئيررتد ئّمم انجل الو ننررمم اكل,

 هل ارح ناك و هاطعا ام نع هدد | شتت: هاجو كامو يع ل سو وصكإ
 ا في يمهل ودم تامل ايل هيرب المد اود ىف نكي هناذ
 هباتكؤ مجيلع ميلا نا ينل نيون اضلا ب ارح نسربصي شاذ هلباتنح
 ثئب هخومؤسووبفلا عد 4 ميلعاب راج نلكشلا الد مادام معسل وعلل
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 هيلع بج تييصمو أني رومنمل | نك ءيلع بحبامهن ئيبب هنآذ هي ابي نمي

 هزل !ى مرسح تناهلاملاهل منال للذو بسك 4 ىهد وه رفد نم ب يطوع ا

 طيازي علام نأ د تفاقمت ديدهل جي ةنيكن اذ هكر رالا بف طم نع ْ

 م رمهتم اشم معو ميلعش نع ناوي او مهع ئمر ىامّوو نمانبر بم ْ

 ف <مجأ نول بد مم نم هيد ١!بتحم ىراضلل<مب ادور تلا كلا ةدبو داعم |

 فم نولُح مذ لس لسلام 5 ةومعن ون حوب ني ئنلا ارسالا عب لسان سلا ْ

 الل وت منسم ئوا وعمج هركذ١ نا" ”منحلال ها ني ان هعصنم ملسالائ ْ

 الاو اولي الامد لهل ابرم !ىلاكت هاذ ب اسس لأ ليش لسلااى دازملا ىلازغلا |
 | هسا سك وارط د لم دود دس هروح | !

 تاوميللا كْرَل ببس هن اهي ون وحلا ن اجيمل ببس داهتعالاو

 000 اويقل د وم ولا هيي و زل ياذا ع ْ

 بايسنالا# نمح.هلوسد ةدامسلا دن الأ هل ىبس امو اينت رنو يابتسالا

 هيل لسبع ههها (عشللا هلر د نمو نجلا كل اريلس لسب ه دوند حا(

 كرر ثني ف ريطيرملا ذادرمامي رمل يضر اخاه دداو هلوسير مالكو
 مسه رح ناصاهكري زهاذاو تءانللا ىن ك (مهد الاوان فلل ناوكزلا
 ا بهقتلا لكريرظ نهد تؤرخ ١ دان كح جاد بعولل مممج د اوناطيبغسلا

 0 رملاعلا طيلضسوصدو هانئ ملل لضسال نب منجا ىلا ن وداع م قف نم

 ٍْ طمدو لس النسل اد انيلاىل ام اتتنمزوعذ والا ل و تتح نماخر هيله ايوا. و

 ةنلنطتا ف ىاء اقل 3 اناوتمن.4 اخ اه !هيلطوت ةررزملاو للى ”<مامختا طبلشد

 .بانئتلا هحاولاالاوم.اقالو ارممتر انلاىلا ثم داعي نومرع اوا ليست ١
 اددهح اظن نيف اخى انخاطخلا هغشكت ااذ مابا كلل الار ادداجالو
 زاهتلايج اولا هدد موبلأ تككيملا نمل يد انيملا بش ه.سسع لوم مس لكل نكن مالا

 مه ثول اذدا نكك بكذ لص ماب لكن ايرتلا يبخ اولا هيد كلما نارتو

 هئافىيعلاو لمعئجلل نب ههدان دوم مويلا كو ىالا طبل لكك توه متبد ال ا

 ٠ !ؤاءدابملا تافص نا ةرس عند ضاقلا لاق كالملا باس ال بحا |
 م قتسإب ضرلا نب بجهتلا نياضخات اياعابم ىناهسا ىلغ تقلطا ظ

 مه 5 ى مع نو ننحون امنت اقل هما ملخع يدجاؤمن اش ماطعتشساو

 نجلا لها نمن د مصئئارمق 3 م النسالا ىن ن ولخ همذ.لس ناسلا

 لناس قستحالا كبك نم ب بؤ خارب ام كسول تنلإب دارا ازا" قبك د
 تع نلا نيا لؤخنلا يلا ميهبرام حمو اب ىلا ب ارحؤ:دال والاو
 .مدباهئا دارملا ارلاذؤا ناو ببسملا مانقم ببسلا منا وةجاجلا كوحد بيتس ىعد
 يده !ىلا هل لضلا نه ه دابع صل اًحاس,ْج .تحبّئل ا نحلا حاب اج
 اج 1م اجر ىلا جورج ايل 1: بطلا يرافيس نم طوبيلاا هند

 ب وم عج جاو ةهتسح ىلا

 داس 8 ةاييصتةوينتما ممثدا
 وسم وس جوع رع ب وس صحو هدم سجس معسل سمس سس يش ل يو معلا
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 بح



 1 هيلع امواعخ هباععا عزسوب اذ هفدآ ليست نع لبحر نب اثير ب |
 هم ديوب را يأةدبا زلا اهلا يحْحاف ةز 1ياةلية حاس[ وها ىدح مج ف

 تةاأ1و ىظا) هب اصحاجم متلات لذ لجو نع هسا ل قّمرن كععات بتان
 يد ماوس ها ع

 - يدع امافوح ىا ْمنك43 سنو :باوكلا نبي قنرع امهنم حفعو
 ولترسسنم لاه مكح  بيهلاو عممج لاتهم د قدرفذ | يح باقصنا 5-3
 هربكتوه ىلع يخمت ياني بحت ءايمخ مِظع ل مسسمسف ا لدانللا ظ

 ! ريغ بهئتلاواتن اره انف اره د ورس_و ترجم لب ياخد ءل ىف مم وهواؤح
 ْ د اييجلا ئت امها هب نأ ميمو مبيس ميلع يقنحام بور قب طاشتدالا| كنت ا

 يقل عوبعرلا للع نال ةرجتمهر امل ىلع باقعلا فوحو ب اونلانئاعمطو أ
 | بصح جون ئع ضل 0 ووالله ضن مناشير ويوم يوتا ا

 ! دوكذلا ظفلل إب مكاحا اضيا مهلكح 6 )وأذر فو منيسسحل فيما يصر د:وهحتنتم ا

 2 ْ يسطع خيب ْ

1 

 .ماغالا ضف هايشنلا: هل سوف جاود ناصلا هذ نمااشب“رإ بحت

 | مطاط رم ترابا مايلدالا نس تركنا ميللا هب نيزتخلا ةاجانم او ||
 | ةمم 7-5 دتملا تر ايليا نم واعملي او 25 تخين نهد ةئهايكا ١

 أ ميدل لاو ىلا اهلح مشل. عيمجتلا ةيلضتإل افك تاكذلا |
 | دعس نس, لا دب ىنداةهإ) خت موا ةردروطب هبا نح به كامقمس |

 ظ تن لا ناهز انفصل! ':ىبمح ل ١١ ديرول ءطلإ خب قرشا وتوج ءيسيمل ا ظ
 ١ نسالمئاو هاف نضطر زع كي داحل ايا دع نب نع ةناسنلا ئو هكأتس هعفخ ||
 ظ ءامعمملا ئاضياو در وا نيحرل ان مع ظ
 0 نهد ين "مد امر او تاز مالوم! نيك قمالانرب اوم نم اتجحت ا
 ءلايسوف لدعاسمل يلا نات وبكري يره ا زر حلارسسظ:ن مكون“ "مق رناوزئو ْ
 هل ميادوئ و عراضلا كسول لغتدر وا كم كولا لكم ىا نول اطمن ١
 / ةزكو مرما ةماقتساو مل احمل اين ىلا ةردسالا نه كش وئعب
 ١ تيهرحلا ةازشلا ةناداومل اوزغداو ميلاح نعزابخاوميف معبعو هذ فع
 مرييظ انددوزجم ساق ىحوهايورر نجلا ىةزسالا عاكووم تعا

 السلا يلح ىسخيا جار دكر ناو ده اا هليدعت ايت هيد 1
 هاون ق ىم ل مما محي دن دعتت هتشالاعإت هل قفل هال تارهس و قؤسعو

 تشيب مارخ ما نع حوامل هزي حالا ى مالكم واتا قي اكيد
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 : لظةيددس رعد ءاه رع مشو يلع هيدا يله هددا كوست مام لاق
 : 3 نلت ١ ةناااوع ذات لف هررل تن كتتيتي أم

 يي : 3 وع
 لتمالا لع رسكلاب نا ديما اقبل لاق ج انا نسؤملا تبت ْ

 تلصفا رو دابع تحوز ديروكسلا انحيشرل ارالصينهد !ةيراخعلا نامل



 كنا اءالا اضف نمعن' مل هيدا نا نب ى!همن) نإ يعم ىلع جملا 000

 هتباصا ناو رص !ارص هياص!تاياورلا نمحب هد از ام هيدجوب اربخ كل

 تطنام معمم اءينعم ناك ناوميف“كاقّقرالط رسوم ناك اهن اذ ىلش ارش

 ن اكن انسلملان هرشاؤوجائلااهاو دك يل 9

 هشيعب نمير نا مع ببال صرخ اذ اريسبوم ناك ناو ل اكشا الفاو سمن
 بسح روح اهاعلز له رمل نيراك لع ند يسار ودخل حت طارملا لع لام
 هيلع اراراةاص س١ لون لاكوست ياي يا ءامزأ لاو ىشانع

 ىلمي ا درءاساىحاو ت هد امك نضيعال احر نسما لاك هزكذ م ممن

 . 2 *:”تثوهو سو يني معلا ةلجلمزا +
 ماير ول و ىصزرملا يا مخسمأ نم مف ٌوحو نزح قىادعزجو نم وهل تبحت

 لالش هه درنا جايزوتخ اهتسن نركت نا حاويقا لمع رت ائئ هلام

 فرباصلا جاؤد مرطعي واه سوو يفاعملا نشك د ند ةرميطمل قبس اًياهنال

 ماذا الدبس ىلع اه دك نر ميطحت فنان أ بح وطا صلا لعئزاجاذ اخ

 هذه ني ريمطتب رهط كا ونين اميا تاع داىلاهتماؤنم تمعئر ءريجلا لحد

 طاصلاّد طاق داصرملاب ءاناثلاث هنش بن ةماعلا موي اجو.ن الا
 نيك يطما راييطالا الات اربالار ارو نابل ناومل جهميالذ ا هرميطتل
 ايهاب تجلى هيام هجتتلطق ا ستر وه عبسأ + نب نح ىط دبووادوا
 ينال عضيال كبي بج ا: اىعلا ظطاحلا داق هراخد ب ىر نانملا مكه لد

 ها ىئبع «نفينعلطط وهو ىنيج يأ نب مهم هناممس
 2-50 85 « امدح فيعضوصو فيس يل نبا

 انين زرياب قعرانلا نا ةتل اتسالرن : مكب الهلا نم ئجكلمل تسحب
 ةهعوا ىئسيلا (و.ةلع ل صت ينل ا ماكس و ئاهعلصلم ىهنايلظي ىا
 يتيح حمو بسام كب نازل وا ىلااجرع رد ه اسس مان
 دانتول وات اسمح تو 6 اناس ودا نك | نك قل )نم هتمليبل وهم ود فق

 كفيجلا بالا قطو رع. كامن ايش هل هبتنكت مان يمارمالر تنوع ىا

 بد ايلأ نب قديكتتي ىلع ين للك نم انضتنث الو ةتلابِلاو هموم املي

 هلوول ىسيخم اود فتن ىل مسحام هزجاأ فلمصكلا طسمضب دحوتنلا

 وصح طرة كيال با هكلبت ام عزصووربفلا نوم عيت لايجب د ناك امرجا

 1 ع لا

 ئاص هند١ لوسر حر لاو دومسسم نس نه ىسلط دووا دوي ىسسل اتطلا

 تم تصئازمر هركوت ليسنف لمعت امسل| ىلا هسار مسيو تلغسا
 هحب سه ىا نب ىيم لب وئيعلال اه فقم ى اقارك يدير همس

 4 كلل. هك 6 .٠ !نج تيفو

 كقتذعتا عساي نملة بت خاةريعم كااصلانا مسهل : تمدح

 دايلاوا



 |نا مم ان لع ه كش و هدد ١ نيحربج مباصا ماو لساكلا مهاد ارإ اوا

 تاييلانزبامب ميه ىلا انرهه رد مين | ب يح ملسمو وأ مبيصي ىف لكى رخو
 : ايلي ب :ىللأ فككو للازخلا لام كان وةدابه ا ادا له ىوتتلا!ايب مصق

 بككللل ابيت ا شيزلا لع ايه ىلا اييمدا نادك تنال عج نما ابونا
 أاببس وكت سشادداد الاورج امهتو دلل كالا داوحالا نحب ىئاسالا

 نيد رهو اولد يضئ هدو ويراخج ل اكد توتكب ١ كح ةاىيملع نزعل المل 1

 صاخو ىأ قنا دنتس نه سلا !نكو هب جولد وبا ىلارطلا لاعت هسا

 بمد يي اريد ياسنملا حّرح هدو ي يىئكدبانو هوجرذج ردلو يهد ل3١
 هل عش دتزوفحزم نم اقر يأ حبب دعست نبيه ةتيادر ني غناةدارب ه

 <« _لياعب غمض 5 ىيد .اق روت «ريطبعاخت اديني ادا. عيونج
1 500 

|) © ١ 

 يس جو01 اؤناك ودنحلا لاما محا احنا

 كوحرلل ثوهر اك ميد فن الا ف ياهو نيدلا اوالحد حاول سلاسو ْ

 د ارملاذ ري رمل! نعد قعد" مما الح رن اعبولط اوُخد نعم اويرعاهد نرك

 جين مهن جد نغير جومب ليتم ةادع/ الا لس لسملا عم ورئيحح 2

 ةلوحم بيساو 0 طرد حر ادلب موي
 تنلفتسد انكلا هرسسا مهد ليقىءببسلا ماتم ببسلا ماقا جئجلا
 ايي جرم“ وج ب يبا والسكس ردسعو معيش لكن ىا
 ةماناوإ نهب بسط م لالا“ *مح نخ ىلع اه مهما دج ئ لئن لدونف

 . * ةرب نص ىلإ نع ليغ يهابلا
 سما ثمر لادم لاا نو ويضم دق ضم

 دنا نع بحت مك و هم اسم ىف كليا اه ار ىلاإب درلا ئ ىف مسي مملا

 | هردتمل تبدو كرين انبذإب عورتخلا ةقح ملل ئوه و افوعي
 فسلا طع صوم شما بك ةييبقا معب يا لومي ماو مهركو
 قبح جررنع مله جيلا لسير ااه ئجيش اند نب حويل“ ياهي مياور ىو هطبطو
 دي هن.ئىغ قع للطا بانِسا ئ نخا ىح نا ميمي فايت
 مملو جدرتحلا تردابل ىلا لسرلا ان تكول ودب لاكن ىلا عجتنا

 يع ماس اىعو ايحالارمؤمد يزل شيحة ادم دوطل تبل 1
 نشأ كبل اي هكير باح يركذأ جران هن ١ نظ ينال, هل ىف دولا
 نع هنل راع يلج تن 2 رتعلا ىهشبن كثي 1/5 وملب قطلا ةتملأ كلت
 يوبرفلا تايس دارب نا تاتي يلع سجل 8 اهم طيوب هاف أل خو
 فيساك هنيكّي و هرج ل ايكو فس وب نش نايا ٌىوسم !نعمدو
 مهداربا ميد ويارا ومان زعم ابجدبإ قع ا عضد وج ب دق ناي ابظ
 6 . ةكوررسوهو لكلا يرسم تدرب نب



 0 ا

 هنع لومغمب سيلو لفانل تبدع وهملطب تملا واي ىلا باطل تبحم
 : اي راهمج وو وتلا وروسيا يووم

 بمب 7 ورمه ىمصفلاب ب وتس ماما سان نيطكوا مالحا ئءاعص

 ابجي ايف الويك ثارها امون رس هناواريشك ى كنا اليلت كك اذا ضميب
 ١ 1 ارسم صو ارجل وو عسا

 نمراللاو امسلا انيضرع ةدحج ءابو يأ قيياطخلا لع ةييايلفأ
 بمهد دع ناند وزان: وة شي اع وداوياو بارخ هرحا ى وس
 5 526 64“ و دوعسي- نس اىح

 1 رزان[ اال هيل ميت اجمل ام كيل ادا دم اك ع

 هكزب نرجو هام زك لع اقروا ابا مظح اوشن رحم

 بد ونمو لا نب همّدث و كرذط ١ نيف اك اذج نم و ةءرحسا ىف

 داولانوكسو نوبل عيب يس ولا هي انشد اوب ١ امي اديتق ناسحالا

 نع جاو اانصق ف ىرمب ةيايزش ىب ود ىلا هيدي ديصاا عام
 || مح «.14 نرخ نس

 يع بيعلا بيصلا بهن اوه تبع مبجعلاب ىيلوتيجم
 لاح ملا كعب فصملا طب ةمملا نا به إب ىبيلو

 لطم وكام يدنا نس ىف نم |: ميري سع نم يأ مكس نابع. وك

 ْ بن قفنو تبدع نكلاو بول !دنوفد امو بول | هن اذ كسم د بص نع

 | ءهوق دصو هب اويد اريهتنال ىذ دصو شرب ريل ند بيجقلا بوهد)

 روهد تحالم تيد وااو بعلأ ناكا نم ان ايع هدب متواناتبا
 ظ فهد يحيملا ديم ةمومعبا 00 ا ةوبسلار ايا

 و ل 0 لا

 "اديب عت ندا عمر ىاىلاعت هش 1ك ارج ع
 3 1 اا يد قمل

 همس

 تمل تعي نبإ ىاونعْئتد ص اناني اذن و ىكرت امزوا للاغنن قييليك
 لمجن ا قيتح عل! ليسو وسلا ةاضق ى) ةاضنملا ىسل اج ّنَع كب
 بن اكيد نباوتن امالو لات اس3 اذ كيد .اربيشمم و اكاز هو ةنماعدا

 كاكمالا ب بونصو ةبانكا لبيس ىلع اهن ويم ةيلتسلا قعيوط قلتن»و

 اعزقردرعوب نع لينه ازيل قو هن لب م اهنا لكم امتار كش
 كوتسالا انين كر الور! براي تل اقنه اهبر ىلإ سي واول ١ تككشا
 رثاار و نلأ لع ةاضتحا يكاكد تووصاك يرض نا املا هضا خوات

 يدان نانكلا خر نب نكي ام ابوي ىسيفاونلا تكش ىغازوالا كاقو
 تا نب بكس فت و تي أ هنمق ين ! ام نكت ١ وسل الع نوط انما منيا
 | هديتاناوةركاالسع نباو في اوي . أ_ عوصوم لص لب نمتملا

 هما امل مش ياي سبيس لس ذدشس أها دس سس 2س يسيييس سس سننبسبا

 أهد هك



 كثب دوج نع ب دوملا يرتد ريغ نب نددا ىبع هب واعم ف ثم فدع ند
 ثلاوملا مسلم هترضعقو رن روش ىف نع ءىلس ىا نع جار والا نع ع نع كلاح
 م اتوب |ىلضالا هنحرخ لاق لب لكل نك عترل و هارمانو ةاجزخ هيجرخك نا
 هنواوم واوركسس ثييسحا ندهن ىاعتم وب ١ امراه مي لط ئم هجرحاد رغب
 0 + تعب [ ده 0ك": «٠ ىينا تيحنتم
 روك !اورحاو تورلا مكس 1ى١ اند مويمل | نمار اطاقال ! اولدك
 لازم !نهد جلع و قبس انك كش رح اتلا عفوي رملام يطارحا ىلا اد ند

 تالمع .
 :ُمِجاَم نب ئمعل يور :نومشملا ةاوهد و رب. .رج كيب ”معص 0

 6 2 اهآذ 0 6

 | ضرعي ام يون ديال متبَدتحا اذ ةرهلاو جي !/مساقاليا ملس ىلا جدولا وهو
 | مب نم كيو ريغ هازقهوأ 'جاحرو ا عرس ئم م قدضم ا طبيب ازلا سيخ
 | بيجوللو ع حت وهن الى السلا نلعب نامل لليل ابرم الا داوملا
 ربه[ اك نال و ملكا اهلل دا ىلع عز قف هنا ةطااتحلا و:ةيملحلا ىنسع
 ظ يد - ل ىد) نابع نرخ ئط لح

 ننوشس هُض و مفد يح نع ىفيءشأو ئطفو اس! نكد تحدالا
 م ير انلا لاق لاّماو نيكد ىلا يهتنلا ودزوا ىهلا < دب ن نب ميحرلا دبع نع رن اخو! هلبق ى كورت ديحا لاق تيغس نب)
 6« ٠ : > بنها 3 ه هوك
 م هانم ناهفزن امهباث تارتملا دعب .نئسللا ئدعكول !اًولوع
 ودع. يا نبع. ند نب 6 نك ولا س أ ةرلا .ئتماىذ و بورما دعب نيتعكر ب ند هيذو بوبكلا عن قييصملا اطبطح هم ودتم يحض

 سن ايلا ل براصاعلا ةباوز.ىبو فرعضملاىاار اهل !8:لَض الع
 مد مدي ناك 1نألاق نع نع كك ذي ور و رييظلا خانه يجو:ةصعلا| 1 سبت كان دارملا ليتم جسدا لاق برشملا اهرخ و ميلع م عدو
 رح وثنو بح رشملا اماو يا ىتن تضم !اولخم دزسيظل اذورتحا و مع
 هولو ىلا( لا زد قلي! هل ةعبتع فلا ىيبنيالا ليمان اى ميكا نوكسو افلا خذو ارلا نصب, عيفر يب سك أ نبع نع هلييس ارساا واشصلا عب

 تدعو ملكا عوب عردسلا لطاولو ظنا دوك ظلال خا

 أ دي عت ىلا متاسلا ىلا اهتم باعد انسنم جتنا! نيتيفنكرل اول



 ظ

 | تك دوعي ال نب نع هلاسرا عم ىوو هد انسب او جملا ئ رج نبال اق
 دهاو ؟ىقسشرم ىف كير ايوب هن داعر تح مل ناو ملصرن ىف اك اهارو يا

 م رك جلع كد !هل ١ مفطإرب لغرب ين تاوه قئييجلا كاش كل ينو ال نل
 نتىطغن و لىمطف نب لصت و < ؟لظ نويع ىلعمت نا ةرمحال اوان ىلاتاللحا

 ىلع. باص !بصاح ليع مسيو هيلع هند! لص يبل ناك ىل ارحلا د اج "لسرح
 ثوعّمسي نب نلا نم. يد يكس ن ادسحال إب نئحالاو حلا نايل يوب
 افراز رسوب نيج وير 0 ديب مخمل

 © اه ليج سرسوهم قمم

 هسا 64 ب تجي وتجعل لاو خامه اوكا

 1 0 م جيم دم واخ

 "نعتمد نل ا كاق 'ةسصيتُم نب رمولذ هيمو. ئبيسم وللا يِسا ىلع

 ِ 2 دوووم ال
 نارتملا لميا نم نم هنجلا لغد ىف هيارشلا يا ددصت يم جزم هدع
 همي لتس سايب وه + ءارموزلالع عازب هيو كامو نمروعد و
 1 سي وو 6 روف اهل اعةنت همدل جسد

 ب“ 0 اجب تايب ب 7 ا ْ
 اسيلاه تاركدلا# هن | نبأ دار ياسا ز هش كيو طل وسو ىزن اء هاصتنخم

 دوج ديو دج وهجوم ع سجود ملل

 قمداما 5 دم ىلع هلتد ار دقي ذينح و نص اتمنا فا

 1-1 سجود بوم سو هيلع دفاؤم» ينل نوكيا ك٠

 نول وا: يإرَصل ا ضي اضنح نما كَ فيصملا لات نيرلا' و مهجا سس

 هن اودي يزحا مصر صاح هنم جواك و لام هلكم تركت ارناس ئ 0

 يطع ةدؤتت كاقو هنااا ميجا: زيطتيالو هب اتكالا نجلا اون
 بعهد ”مص احب نيل: مالا نمأيح ١ طغيريل ارسس ظنيدال) نم نهال ه نود 0

 1 اع جوج جورب جيم اب ووجع

 تيب انتضر لل انلمالا كلا فحم بتلتوث و يحصد انني ندد ريكا ان

 يل جا 8 5 64 «.داوسلا نناودو

 درلاو ةمايخا مدي هس! هيس قسي يدل هضوحيا نوما شاة دع ْ

 سوت

 ا

 || ةةدع تحس

0 
ْ 
 ظ

 روب ةيقحام ددسلا يداسعنل االريككتلأ :ةنشامملا بد 9 3



 0 هب 3 قب سم نع يعش اى دوا د ين. نباإ

 نق وةرحاتم لسمو رْلَعتسم دس ئئلسد فرع موي موعفاو نع
 ها هد نب: ضيع نب نع كلك زم: نب مهب | ىف ني طلق هنييج ون قيس

 6 و 5 ! نإ تنير هم هين ءدماطخلا ||

 هععو ىس لاو نجلا سمس ال ىهي. نلأ جي اور ناد ان قحربملا تا ادع

 بؤنو نامالأرؤن نع تر عمتبمور هلك ١ نم يلا نلا لاقرمهرزيع
 ةرمح ةدارابحالاو بأ تمم ام راقبالا يو ذ ىغ جيعمل الب ن اولا
 ادورصلا نشمي هسا بت نانيبلا عاين .نف ةضدن وأ نارعملا ازمه نم
 بل افلا هبالرئتل ا ىلا فرض !خررلل ا نانعوهد ىملا بانع انلاحثا لاق

 اعبيدن دشاو حولا هلح وال مارت ب نع همبرنقد نب ر١ تيم .لكذ

 بارعزإم ميهلا نب لاك ميعنملا ف لويداوتملا١نلءو مننيبلال مد ١ يافا!
 رهو وطمس و اضعلا ضعب يدر ةزيتك اح ويعترف رهراد نايسحرلا

 دويزودالا ىلوملا نا امكلبب ئحابرل ! نمور ئ وهم. ارج تنين بائع
 نود ات اضعب كلذ صاصتما لمَ ولا5ّ تق دل ايدو كش هنعبجا هليل
 | بائملا هننعت هكدوص حفرت ضاكلا كان مالكد ارحب. يقسشلا معد انك
 | ةهماق ناب دعيت .صاخلا حسم ا امازو ناضمر رؤي اقبل ىمعيجلا مون
 | سن موي ماع ناو ةمايتلا مول ىلا ميلا دوجن الركب مف مرن هع عطش نكت
 . || كلك نكزتولا :ططنقود نجار يعاسا هب انغيمل”ننوكي يللا بحبح
 0 لاق ىلا ةمايقلا مون ىلا جيلا! دوعن الو بانعل ا مدع هطقشبرؤب
 * ' | معمج يؤس نوب ىعبال نيا سما ةاضع نا ىلع لاب ! نفح و نطويسلا |
 ظ ماتيو دج وممال كن مطمن !ىرجنا لا اولصوأ دان ايمو دوا ةدحالو

 دن عاطتت نم نب ال ىلتجي يبا صاتدا نح ميلا ننال مياىبلا وقتل دل
 اذابل ا وانغلا ميتجلاب نا هب لاق عطنختمس انو انداين كاولين هاابلع
 / 0 / نيمدااهن نع دانه هرج موني سام لك ذه دمر نا فرعي الرو
 0 3 مصاؤان ةماعلا موي: حح مىملا مطادريم ن ورك“ نيود ,نافذلل

 و )ندد ان نكرم نن اتكنعب نم اند مانرم مدا لوم نويل ليقف اب

 بيج لومد د وهو ىلا دعب ازوأ مع لاىعغ املالاو مسيل دحائ

 عم ىف هتييارز اعبج ني قش يل! هريعو يلي دل هازعدتف | .
 طئتل/ا ارب زدانجلا ب اتكني تلاد ادع ىاحام باب ثيسمانصلا|

 ن٠ 1 يابو 5 «يلقسلا ناور نم

 رجل ناؤولدشغتملت كوب هءباضا نه كوبا اربانسمّتملا ب !:نع
 هن هنام ن وييط يا! تيط بازنز ان وجو هوييلخ هب هرييطي اهدك
 : اكدادما بعد ذ ينلاو نب نروتعملا نمعب نلحا انيو. و ويفطلا بحا

 "ةساوص يمسو ا بمس ثنب هل وهم بط بلا رمطي 8 بالا نا



 ميلاد ع اياك خرا ابسفيمورا عيز !(ينيرر مي د1 ىو صممت فليصل نس(

 حيايهعب مهدممب لتننت اهايزي د ىو ناب لمج همال | هلم جا تع ١

 دارملا أو ةرحالا ئروهحيلع ب ؛دعالو ديجول اي ىلع ليد !تاقثا
 فادي عدت: نع اصح ىفوأ تب يح نم ن ايمال كبك مح

 يراصنال 0 ا لا

 س وزي. ىف اه 0 ود يكسو

 هنبالوسزر تمس ىاعتالوا تلهتخ لم انلا لا كاق ىسار اهجالك جد اولا |
 هل هلعالو امطرشب ىلح ك لاق هركنن كوي مس ميلعوتد لص
 4 هايم أ اه 6« وه 2 د كيتا تنالو

 مىبل.ىارومهت اند ديل اور و اك ايسد ب اجالا ةم٠قكدأ بدع

 لعوب نثق نط ومرت ام ىلع مهيب انعائاو ةريمتلائى ابان عرممصمع

 كال كم 5 بيقرطسم ةعدجا < يسامالبلل ١

 ' تالر انلا ممدضحب ك.وحد.نيإ 500

 لطم ولاهو و يمَس ١ لاح يل اسم - نجل

 41 7 3 8 «به ع4( ١ . ..ضاقت يازرطلا |

 200 هند ايي ونون نا لكك نب هن ايبا مدع ىلع اصوصخ# ابانع ْ

 بولا ة لص ننكر دا قتعكض ىلا تجرد قي دصاانل ناك قبلا نبا نرد

 ةيحان. نب تيمس سلاجانا الم هن هيرب تياصق رعد بنج لأ تيد اذ 0 2- 0
 موصا تمكه1 ليفت وفد و ئينالا تعمسم هيلآ توب رم اتيئاربلا 2 و 00 7

 تهمس أم ويس ف سطح نف توغ. ىو ةري عشت قب ابم ىلصا تنك ل / ةقكرر» دوعاوهكلإر 0/

 ته يل تا عيتسل ا لاكاق نيرنواب يمان تنورف كنعج راد 4 00

 ا تسل ناب هاوس ل ديكور سب يلوسأ ارمكل يزل امك ديرعتا
 ظ كاش انانع اهات هتءيورسن يمع ةىنتملا | ن.نكن م وازن ةرجق ىلع

 ظ فهبتمحئساو ةازتملا تعطتف لس ص ص نم نم ئيوعز ا نت وصب

 ا ات ايي ركل كن داما ميديسم ايد نيه لسا

 جشلاأ نع تل اسنم مسح لح نانسالا حمو اهله بلتد | هعاوب قلغب ٠

 العلا ور ىيبنملا موزل ىد ةباغ ىلع. ن اكو هن هتك دل ليج يلذني هلمزبق الامن

 كاتب له قطعبا كلذ تيكخو لاقابرل ايياتياعبا هنسك تيملا و

 ني ح0 ويص طوير ناوي ايضا ةاييكني هز مانكا و رحا

 ملخرمالاو هسامتي ثي ىلا وه اذه انآ فمما هيصرهاظو ميلع بازنلا

 (دي اع افشبو هنع «ريعو سودرئلا] ىناك ويل نب هحجراحم دنع هنيتي لد

 اب ديو نع عي نأ ىتناالها نساني مهاب سوير ف قحةمايشأ

 هنيه «تسم 40 ىلي دا اضياوننع هادر و

 ١ ه هيك ب نع هن ةب ىدصي ىا.نمىبررهت نفي بي ارا 1

| 
 ا

 بهي



 هاه نجلا بارطك مارعل اذا هتلرششو هن دح يا هزغص ى ىبصلا َىارع

 ه همر اً ان اوركتملا مرسلا ميكحلا كاخ هربكيو ملح يي ة داب ن كسلا
 نولض امتي س اما و هسار ةرارهو هد اوم ة راكد نب ءْقذا١ند هرغصلا) ,

 ث اب ص لتملاو لمعلا نم ظطاو ةس ايكل ار ءئطنلا ئةيلشلا لص امو
 (ورلار وب نب ل والاو ءرخارم اوي نصيب أب نمو أل درما هب سبي ب له
 م نمر اعدالا يلم وللا مماع ف د وجوب والاخ ةي'سي ارؤد نم ئاشلاو

 انعياويّم نون واهتمرمسد و طّمم ني ىحوملا ف ناش او هبه ناودو اشتي و

 سم سمبائ فلا تل از نؤملا بائء اذا ةبظ ليميحلا نال ةلتع نس و
 هاكذو ومالا صن ةداب ن.ونم اند !نا ىبصلاؤ لمخفل الاّمع تاخق

 ةدارب مهد البلا باب يسد ىبعل اذ ديبسلا نيل !ةلعلب مرسلاو مراع لمت |
 ه نمد ىلع هعبط بكر نه رومالا في اطلل يدم ناؤملا لكذ ظ

/ 

 1 بن ناك نياث ةياددل ار وب هاجو ل اجرلا كر دمدكر دارة داي نلا |
 1 صئقشن هلعع داب نلا لكتب راصتف هلانوع هرعص ئ هد بكردلا 0
 1 نترياو روملا دغتضا يلاشلا لقحل !هاجاذا ةيوش هل ١ لوتعدا |
 | ةياده هل مح امر اعل او نايالا هيا دهلب ميطل ةب ادهه بباوما ئدإ د

 1 | هرم وفمملا مورل !و هله ىلا 5 ايكلا هركذ نم مهطلا ةيادهو تاياالا |
 ١ صبا داوتلا ىكمت ذا ديحّوماارؤب اجاذ ان اهراس اين هل اريح قرع هل ْ

 ِ برلاي هم نب و مج نع يدمر | ميكا كوع لك نم ثوعا هل ناكف ظ

 ْ - | ترآ عش ةسس مسادارم  كزناو دارس عم هذ و ىع هللا يديبرل (
 ْ | هبيلاماوى ىي دما ىس ىم ون. | كويريلا نيو دس ارم دوس الا عم ْ

 ْ | عر ٠ ءة فحسب هذل و سوو نيلي لاه او زو نان نىتنا نع ٠
 1 || درتوم.م نكسالا نسمس ١ ئيئتلع ل 0ث نيردل نعي اوك و مالشنالا عروب ْ
 ا .٠ | م يلهيدارالا ىلا ال نا ةدد ايتن مزلأ مالجرتف 4 انجومرم نمىممةىحاو |

 1 | هي ىي!اةيوتكلا اة انقل اود وجول بج اوالا د وحول ن جحد وبعتال
 ْ | ةدانشملا ةيساللاب انعم و: ثايطشتر جيويسيوت دكر: نها مسيو ةقليايزسما
 ا | ليوهتلاورجزلا كيب نمد موصلا وك اصنل ةيسنللاب اما مبان اع
 ْ , ع ثبب حا نود ريابكلا يبه نلا لاق كرد ! يلذكاسم ىلع ليك و لب

 ١ . | ضرفللو صرح الب ناضمر موص كود نم نى! برقه يلموملا ىتعو
 ا فد همالساى نوكشي لب ريكا نم ىمو كارم او ىساكللا نم نكن نبا
 كم نع دب ن نب كمي ند نم كدا ل ككئالاو لق نزلا جب بوظْدو

 ١ دمي نس ابع نب ندع يذازحلا ىف نع يرخبلا ككاسؤب رم نع

 6 نه ٠ 0 6-6 يملي لل ملك هاور و

 ٌمعب اسلأ ف ىم ىلا لباريس ئيعذ دعي يجرعا يا نب فيقتل اي حرم
 مزاعبو لات دات هتولع ياواولا جنم يؤيسمل تعمدت مدرا يان مهيمظ ئصح

 تتيبو صن لمعلا داصلا مدد م لقال !يب ص مص ويس ١ ن ورمظب اييلع
00 



 ىلع يويسن ايصاملا 00 ب تو انعم : 00

 د هيالمتسال تولع. يجيب لمل ماللاؤ إف اوناسسالا نم ناكسم مسا ل ىومضملا مخيص

 مالفالا في صوامل يعوا كتر ناب يلات هلومإ رك فا ئحموا ,نلعاوبس كلو
 هجر لاقتدالاو :تنلد ئعلاوافتسالا قرح ةرالناضورم الحابل ا هنوتازتم
 0 الل لو بز نا دال اهيا دايو تايمن دلع

 لاق امىلع لاحلا فشكت او ةسيمم ايشاو ةبتتسم كد اوهنعربحا ككل ه

 جيملاوه 5 سحوم ىدد نإ !ل اف ير بلا ميحى أى سابع نب نع بط ؛ 4

 ال نم ري ىلاثب اوين هيت نننو لاقي
 ءليكجيفالالا
 ريتا خب واع طوع مي انتج هس الورع الك شرط شبع
 اياه فخ رح ال لاَقج ىييملا هل ليكن ا ليتس هنا بيس ئتنوم ئعشللا

 يم ار ىينملا ىلا وح ئ قااظنا هلك ناك هل١ عب يلمس ب اق 'ىدوم
 0 يعم !واهزوع وا ةملح ندب. لظنبس اننيدرهاو

 جايا دجتج نزطمت نار انت ال كبرملا قلم ت توبا لكي هس

 ا يل يللا وتنام جأ تااكب ع وحسب هكا شوي(
 انيسوايية يامي 11 ق فدعا جا ١ ا يتاح هلاك ىئالاو كاشير الرع هيف

 م ناكل يخلو تا
 ىبببطلا لاتاّه ا ا ملا

 ظ بم انك د ىل ايلعجل ملم ارب ىلع نمرع يالعجل و ضرع هيف جر اشنت اىلعب

 ميتتتل امونس ىلع ةر دانه اثوي عوجاو اموي ومش ١ ئكتو برانال تلمذ
 ظ هبت: و ةغوجالو انك ند ئبمتل ! لع لكل ام هئاضارثد درىتسركذ وهو
 بما نن هلام يل اششل و اعرل او ع فنلا نم هلام كوالا ىل ناضارؤن اممسابا ئ

 ى ثكتركذ و عوضتحو ل نب لكيلا تع ضن تعطجا د اذ هلوتب اننلاو
 هن دزح عد اهطن ب از كيط سويت هج صراط الق ١ كانيللب او ىمش

 ف ىقاشلا صوصتحو اقلعتم ةمصوصحو )در ىم ل والا موبع نم اهي

 جاه ركنا اور جضال لنج يشمل نمحلأ ئ + جو اتلعتم همويع دادر وب

 قحط وكبر ابنك لش تامل لك( ذ نا ضلاحلالماكنا نمولا تنص

 , ها. هلام ايلدال ان ريل اع هلل اً.الاو فاطلخلاب ذ نلكتس الا لس مفّتلا نعد
 ضل انطنبو) قنذاخ الاون ىهز ءايذ) قييم :نفن ميغا انااا ككتنقج نيه ويم صنت ىو

 يانج نب بد روح طسبتلاو عسؤتلا ناكما جمرايصتنا لبا ارنما نك

 مكوه و هسيمك فلصم انجز ةماعا نانك هوب ان. ىدع نب اكراشإنب ١

 ةباور نموت اف فيحنص هند لاقي نا قب و نايف كح ىدجرتشلا جات"

 مب هننع مساتلا نع زينب يلع نع زجر نب هنا ديبع نع بوبا نء.يع

 هدلا نيبعو مساّقلاو سن نب لعامعمم ة ةثالل هلم يالعلا ناقد ىتث ١

 هنأ فقم ١ « فيعنم يب نب ىلع هيلع ىارعلا لاق ورجر ثب |١

 قرع



 م ةلوه ّمْسحلا ف ئلخاىلا نننهت الك مث الك لك ل زا داو تارغتتس علل ةيكتلا ىلا
 قيسننلاال اظنللا ئ سلخ ننرتحالا ىلغهث لكلا حا مُعنت اماوتوك.لكلا

 ببي ةع امج ىاهموينعم هلثمب قلك ةئعلت لبن ةياور ون بلا ىلع هع
 ثولخ ىب جن ل كوااهاؤ رادنلا تولتح نب تا لي ل واوملحلا نولدح نب

 هىرسل نو بز ىبامع نئسح | كولم هبع ىدبهشل اختنجلا

 ميماقر انلإ تول دب جك للث لوااه او س ال لاوس نع فهغعتم هلل لع

 قمحاىدونال ىلا ينط هل وفا يو ويشن ا ورز: لوبجل عطس ل راف سيرا

 مي مُمَملا نركقو ةد اييثيلا نلط ! ىلا داخ_ر و ريف و هلام ين هدنا

 ص الخالا اريطر نا ريسَيْملا نع ةدايرشنلا قلطم ناد._رعممي ه دابهلاو
 ّن الرلا ب كك ,هحابيّولطار اه ريَعف ميلان ارغتحم ناتلصخلاونلاو
 اص يسعد ارماعو ةرد.وه ىإ نع مبا ىع ىلدفمل أرباع كي ىح نب قي
 ىف هنكرشتكى أ نب جن كوسم عش ل اةوانهضلا ى ىمد نلاهةدواأ

 9 م . ٠ ىخلا ثيدحلا نع تلطاريابشا
 5 ارملاؤ روصلا عيطنم اكىل انكللثمواانسصد ىأر انلاو كا ىلع قضرع

 ليقو ياك تمد لدا ليضو بيرق يلع طن لغ بصنلاو بياباشناا
 ئ دح انسّقو نم ابن ص ياائن ١انامز كركذ هرب دعت اةبلاوبالاة و ةيعاسلا
 | م. ءاىلك تو ىلصا ان او 'مهاور ئ دانا هماقم ةمصلا تمي اوقوصوملا
 تكد لك واعر انموابتراشنم يراذا8 سان ضر اهل تب ةزوهبلك توكل
 ةلتممملا فاضل زمنا طتانملا )نين نهزعب و عاق تاتا »() تالكارشبا
 داراو م ومل انيك اموي ىاذوز 'مهص م وبل ا« ىو أرملذ هطسوؤاهساجا

 مي ميلا تيار لقدم لسا ظن مل عملا دا هيدوه يذلا تقول | مويلاب
 مه دعبو ميم يارامةعاشمبل مويلأ ىلع هيسكشلالخداو يرملا نختم
 | نلت ةيلط وهلا الم حايسلا يش اضيري لل ارح ! قا عا زمر راناوت © 3 فول ا انمدرظلمم لكم تيازامرب ىّستلاو مسا ناكل ى فولاملا نطنلا نع
 ببس ى ناينصمفل و ةعاطل ااه اًيثب ت صما!اموان الا نم برش و
 له ان هت وطس ةوّكو هساباّمع نس نم ميلعاام نوهاعتول ىاهمل وحد
 بي ناهالايكاو ناتحال ابل اع ىلا مكمل يا اليلق مل ىم اهيا

 الد اررتت اه دريرال وركب ولق لع جلا اطلس عيلغل ؟اروشك جيلتساَو
 ه ىداع طرشب هنالالا كاذام مل يقصلا ماسجالا ئ وهداناعاضمالا نا
 يمش ونال! ناتكولس نب اناوتبنحلا نا هنو ةداعلا قرضك نان وجم
 مهدرب ندعو مهعمشني ام ميملعت و هتمال ملسو يله ا قص وطسملا

 ناو هي دريت وهاس أ ىلع يي بع ولا لعل 1 نيلي ضيف للقيام
 | مج له بارض ىفطصلا كي هر ايرلع نمش !نئيل نب اوهلا ورمكجلا نم مهفسة سب

 ست و تو تس ع هس ل و تي سعت سستم

 01 صول عوام

 لسمك َرواضا ىيبطلا لاف نك الث ل دا ىلع فنصملا طيصن ئوسلا ْنَقَن صرع



 توتي و هللا حافل لد عودتي ان ةمايشل ا لاوهاب ننال رانك اودنحلا |
 « نع هع ىسحت ىىسشد لوتتلا عظع سريع ل ىتي كثيتحّيقمأ دا

 ىلع بسد مم ئائبل اوي !لاقاهل هان يم !ىاعت تبصررع ةلاكان ند نش.
 سانا اوع كن ماين ىلاهت هلو تكاهل اعاب هسبتلسوااهل اعاامعب و ي١كاخلا
 تيارذ ل امال) نب نالاح ان يييسوايتسح مهم اما معيبو ياروهماماب
 | تِنارواهلع هشيوكت يا قد نطل !نع يذالا ةمظامااهلاعا نسا ف

 ىعارضل 'لصأ يشب ايم ميلا نم مرح يدا ةماغقلا ياةع اضل !اهل اعا ىع

 فه نف نت رجل نييسملا  قانمبلا المد دارملا ريع لاكؤ يشب ويلا هركذ
 فقوسلا تاخد هلو ناك يدالاؤةع انكلا ئفدرفماو ين ىكالا لاق
 بحاصب ىمتنعيال مالنا هرمم اظ يوؤيل !لاق الا ةخص طاير !نكرلب ي ْ
 ينائع ةالصلا هزم محال زيال واه ني: لك هيه لخاس لب ةعاذلا

 < هج عه كراع رخو بول وداي قبس جل أ هفوربا حبا نحو ادار
 عن 4 يس اذهل. هجرك ملو

 يقم وكمال 53 هنوك ية م ل اههأير مج ىلع كضرغ
 تاهانكوهبلق لع يئيغلدزاولادور و دع تايلخلا دكه اي اهملا ٠

 لزانم او ةيسعل ل! تن اننمملا ىالااهي خفربال ةيكذلا ةحاور نال ل اوجاهيلاغ
 هور ئتملاه أننلا ىَح نيع اا ةماكوو

 سارح! ىلع عفرلاب يق ارملا لول هع و يدانعيبل اهيعاتنا كأق ب و

 ادني فيول قيل بطلا لاك ى.ذانتيد | بلم ار طاري نمتب مرق راوقع د

 تع ىلا عم جحر للا مّيعو ة املا اربح او يدا لاياازج يا ئاضما

 فذ (ةسلتم ل يخ ىىنتلا ند لجرت ااهيحرتك أدعو انته الرجا امري تمتد

 ,لخألا يه اًيركل تي يح ورم امرد دتَسل او روح أ ىلع نطع عترل اون
 نارا وا انّبال الع اهجرتك 61شدازجا حري 0

 "يلج ستعبك ىا لمح نك ذر قنص الي ئسحا نرجا حئيطي الس نا
 1 ريما نب هاو جرن و لوس ماش ما
 نييظحااجبث ذنبا لذ ى» !بؤي ا. ىلع تضرعو مظنع هدا

 0 لس لحامل ذأ !ذلا وام لرتشأ نيس ميسي! يس

 دم مدعو ان اكسب هنو اتوا هذ اننتسال أ لونممم واوهلب ادع هلع ان

 هيضارع اب ول دبعلا هن ايما هدنا رسح هين د طينش مك عيت اعنرماب هن ايكا
 هتبتلر تلعرت5 هضعب وان إرعل ١ ظنح ند ىطرتح ا لاق سَ و هداك نع

  ةكىىدهباىابتانعي نا تيس ناباخ عجب ةفع جبت لم كات اهيجضلا حاف

 مظيع جددا دعب لهجلا ىلا عوجرلاو كيرلا ىلا ضفتي تارلا دهاكتب
 هال ةنمظع جيند تنامي و وويس سبام ويا رهو ايش والاكو
 ب انكلل ناس ناهينهاو اهرئكم نيل وشركتي وادع موتيل هاياىلاعت سا

 ا اسم اس ا ساطاسالا

 نال

 ناسشلاو املا يف نع عهد روح 0 و مم انعحي وأو ةريبك



 بلع ةهسير دوه دمداعت مدعي هظوعك ئ طعبزنممل! امي اسد دودملا ىإإ

 كري أه ستو.سش١ نع بطلسح نب هدد نبيك نيب بللتم لا ثيرسح نن ةعلصلاو

 رحتساو هفرسد ملك يرانلا +بركذ او هجوا١ نه نسال ئىعدال تترع هناب
 كيرلا يطرتخلا لا و يمنا هباهتلا نب بىنحا نب اعاوس تلطظبللا ىرع اال لا و هن

 هدانسائرتيح نب كاك و ندا نم عمس بلطللا ن وكبر دملا نيراكتاو تباع

 تكس نك ىىانلا هب رشتسا و ء ارملا ني نلا كاتى دعد اوك هل نكك ىدنص

 عه ىن و باه قوي داوادونامملع

 كسبيه نقوم رايعح يتكلموا ركام -مخرالا ما ىلعي تضرخ

 ليحل. ره ١ ننزل لبو ع يايمكاب ةرص ا هنهبي اذ ىمرعلاب * ةييزتت

 صرع نبأ صياصخح نم اولاذ نيظملا ىلا اور وج ميحاصب ىكرجا نم
 بد موون يح عبند نب اكوهدام لح ضرع ىرههار يح مهتراساب هتما مملع

 ئفخ مدا نرل نمر وهلك تلخلا هيلع ضرعرو ئيقارتس الا لاق ةع ةبديا
 فيرست | ند اي مهد نى نع يسرا ابستلا و بط ع لفامسا مدا

 | م.ئس اك لوألا جو ةنسي قتطيوع ماع وس )يلم ةرتمملا جب
 9 06 3 قيم بيضا

 ظ لأ بوبا ىا الات هيلاهب ا عينا طوول وينو هلهال يللا َن فرع

 سالاو هماخب ثم حلاوه اذ انا فنصحلا جيمصره اظو ماع ىلاب ون ١الو

 نب دوسال]ئع ىارعطلاا نل بشاب مهر و نم لب محال
 ىّئِيملا لاو هومعض بعصم نب ميم لاو يهل درو يعم كك دات عبررس

 هىيقيمتندنم ع دال تش بيات فلعل 9 ١

 ١لاحر هلاجر ةشب
 يواكب مارا دوج ةكياليلا هم 1 ا ا نا

 ةماعلا دزرطب داو غلا جف ةيتنفلا ةانشملا نوكَس و هلوا ةدحوملاوسكت
 بدو هتوم ةومزعئى 18... ا خلا جب وامل 11194> ريم +:

 كيس وئاربءا ىلع نعنع + كوم زري معتز ردع ايحا 1 ىمرشسلا كثأ نا نب

 ينل مبتم مد ربا مسن تعا ابعم درج يا فئاولا نا ىا فل ومايرلك مكرع

 هراتخا يزنلا شق ولائم ممدوب ع مهد نبدأ ارا اسخغف وم نع هنّم وم دعب ناو

 بهج نمريبكأ ئيلصلا ئي اب وج موزع وطب نح اوممتراو ف يوولل وه

 نع انوعضت ناو فاقؤم امرك هل دوت نه مهرج نمريبكلا ئيبلعلا ورع

 هن نايبإل مئاضاو ئم ورش دزص اهي للص اه لع نيس ددالب سيين# قود
 س ياؤئ يركب يزهع ضملا صتنتيال يا سمس اهلك نيس وةك اراك

 ه ئئيبعلا كات تدعو وسر لربر سابع نس. نعال نك ى هبط ايه ضتمب
 4 .لييداوك ماصنز

 يلعاومغت يب عوج 9+ موج + يلا مومل !ميدرع
 ا الهلا معول يح مج مهه |جاو ل كضولع دوظننيال نوفاسلا كلذ

 2 امال ليس

 دقو د ل0 و ار 70272 211 وجو اياد م جسور تاو اول دك رو! ةايتوتا و د جايك ع ااوج ب ورع زم 7 10 جل راح د ا
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 هدعؤ اوجبعو ممظب جملا سات. اومث وو نيث الث ف دمنا سانلا [يكأو
 اذلو اطعم موي مه اوماو عيت مهتم وو ماعلا اوت ورهف ثايرش
 جاب اكراطشا »+ يحد كاوط ياث هنا ناب اورطقلاعافي ناب ديا عمي اللا ا

 هرج ناو لالهد حاوي ار و وكي نملا يعم انبْماورطحا موبي مهيرطم
 ةرطل مدي لب هرئير طش موي نسي و هرطنح موي ككذ ناكد !وسوطفا هدحو

 نطق مويس ح! لك 3طن سيل هن الع كب اند و تكي درب تبث تبثي ره نااّمْع
 0 هش نياسالا)
 ةيواطيظ رجا اسر ان لح اب ةايعتسا ع هج مضض تسب هصيض مل اهلي اق: بوبا

 أل متااموه 0 رج وشال شايب ,قينزمكا (كدوه
 : 00 ماه ديلا نكنام اهلج عم دبالو دربل اوزهل هر ىس عم هب هلام

 ةعاغ ور موي جم لاف راض ىيعنم تبد بارغك

 بي ة دانكنا نب [عغالشالار وصح ىاهبك داق ةاىعارمالاو تابكحردا ا

 ليس, سو هرشلأ ن لاق دبا انبي هؤب ئاتسأ نيح كن داق ناينبلا |

 ضيخاخ) مهتشسلا جيلا هدب ممر اذا ناكداق يس وم قيبره ناكام نيسحلا|

 هه <« 6 )دررل ا ىبأ نحهكخراتئ راخعلا نب و ه بن ارد

 اعزانتيالابا هيلع تيستقا يااكرص مدتلا و اوهاهتيال نا يماىلع تمرح ١

 هلوتي امال اهر نتدوانلك ايسكسالا ل ان هدلا نإب امزجي لب هيمارل داكن ظ
 باطلا دب نم نب نع ططحرممتر ىتيولادابعنا ىل اعمل اسس ند ةلرتمللا |

 3 0 يا جسع ايوه دلل ناتو مدل نولعشلا نب ميمادمبا و ا

 ظ 2 ْ 0 , صيالل ايو نايه اولا ئ ين وجلا نبا ظ

 ظ هتاتلطحمت هذ عاج اتم ١ نم ,تلراح ىد ملا ب ودتتتب اهبك عج لح جدع
 ظ «يباررإ لزشنال شمل ف مكتيالو تناهيحا) ىاوماكتنالن ا ىما ىلع تمزع
 ١ دابعلا لاما قد اخسبا نااو دقناحب نااةمالا ه نعذ للعم ن امزل ارح ف

 ْ ثبدحن رع مىتلخ للص ظوتعملا وللا رمهيلع اجتكاهركمواهرخح
 ش كزوجلا نب ى اج ةرب ره ىلا نع هيما جل نع ىء اطنعلا نيعرلا دبع تي ىح ا

 ضنا ايباد دركي راكزب اططخإو س الملا لَم بوت وما نه لذملا ا

 © ها 7 6+ .٠ « ىثب سبل

 هينيع ىا١نسع ةد بزب سم كب قي رك ننحايزنا ىلاغت دن |ىاح ني نعا

 1 ثا لاخ كلذ لمشالب وا طمبخن ان: يانانلا ملح بيركد اهد صن بمد نب

 كا رانا يلخنع ةيامنلا ىرحا كب ىح ى هديتاك بسند جاو دعنا فت ةربص
 تند ملس اع نع يفي دلاو و ميد وب وباو بط مح قبو تكا يا ةييس لاك

 هنعضوع ىلا ناجع نب نعرل دبع مح ىئيعلا درت لا ىيومللا كيرا بح

 .6 6 6©“"ن 1 كيه :هرطعو حن احوا

 هناخلعتمو اهلارما نب هتليلح ياوله ا نيبو هديب ثهعب لجر يسع

 الخ
 هسه سوو سس سس يي سم ذا 9



 اكس هني هسه ا

 ل "7

 ا )ا

 ١ ظ

 ا يطق يلطش_ كا ذي لطسمرأم اورج معز لذ يل د ااا تلا

 7 يذلا كيب لاب ديعتلاو او مرا ان مّسدا انه للس اذ يارب

 / مءانزأ ١ ىلع دب 2 ١تاهماع

 سا يب جف يجخ سي تنساني بط

 0 دن سو مح -ه . مسح فتضم اوسزر ماعم اوا

 ١ 2-2 و نعيبمبتلل نم لكدأ صعب قات ةرطغل نم ةرطييع

 . ءطعلا نم ناك يسجل يمني ام وكهنم نيسح ارو لص تاشتنخا
 ب

 0 عع ويرتاس يوم 70مل دب
 1 ىءاب مفظم بزاشلا صب د ارطانو ئكيناهل ةنصلا عطوم ىة مطنما 0

 ١ جل انهو ارح اظاناس منطملا يجن ىدح هنعروا صق نم داك قدررط
 1 عش ابيل صدرقملا مىع دارل اؤاومع قحل بتم نم نمشي علب اه ن اشك
 ١ دو هل ايس يلي اسمن اوال نبدا ينال ةسن الإ انتم قال
 : هيلفطم وج لفلا3 < اهئ اناا اهالي يلاملا ىاشنتسا) 00

 ْ م عفاض نا دتع وزب ةعرب بج لامك اي يدب مجامل لمت |
 ١ ايوب يع سي ميج اوما ِ
 1 ”نلحو هرعش ياطن!متش ون أو فن اك سول هلم عنفجأ ايد اهرب 'دعام ْ

 5 تاو ايي اناصصاقتن اهةارما جهنم هلجرلا ا اهلا ا

 ١ ساقتنمال ب مررملا مط وا اما اًيتسالا نع | كيبوب نع «مليمم.واصو ظ

 1 7 0 بج رجب ص اّفشاهانمم نمو هل من رييطلا املا ْ

 ١ , 1 لع دسم يل أ 1: ةداو ضان ان و سال از العلام عصب ظ
 ١ افلاب ىورولوملا امان دارماو ملعو كؤعندل ىناكدأ ىاعو لع الل انعم ظ

 ١ يو يملا كاع نئتاوهرلا ادنج دزافعظيل | جوبي اذ  هلخأ د ىلع املأ ضنومد د ||

 ١ كررت هوي د ةيشيد حاصم ل اصنخ هدهب امتي هيب كوالا ظ

 1 ايايتحالاو كلب صنتو َنابج ن دسلا كيلظنتو +ييسلا يسن اهم جبتشلا» |
 5 نال .ىلازم و هدد يِجاتي لم تكد طن نقال هذ !بينجاملورييطيللا 1

 ' اشاامولغ مظف اكن او ياش ارم !كاكشم او داصتو درومبي و سا وح تع نم
 ١ اهيوتاي هد دنسولا ةاثاسأل حددي نىديبل# اف ىلا و هن احبس هيلا

 كد اتلاو 5 ورملا واع ”ءظح اح انيلع ظف اهحناو امرسقد اماه ومد وكس ؛َتالف
 هلرزف لش سوف هيلاتحطسنبلا يملا نيسحت ن6 ١ذلاذح اال !ن ل

 0 جون جهر راس وج زييووسحو

 ١ ة كسب اع نع هر اييطلا ى ميلك عرم روج سلع هسلعو بار ديحو
 1 نع ةيسسب نب بك صنم نع ة دين ىرأ نب ادركز تيهح نب مس ها ور

1 
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 تيسو بعصم لاذإنركذ كاقروب ةفياع نعربزلانب ىع بيسحنبا '
 بوك نلا ناعما انيلعل ضايع لاق يا عيممامللا ن وكت نا ىلا ةرشم املا

 حبل ناوهوتلع ثي نهلاو ىيوؤمل ذات ىلماوهو:يوؤنلالا5 سيلا عم .
 بلا وركأتم هل ديحا كات وكي ىحلا كتم جسيم نإ بعصم مسم داع
 - عبرت عم فدا هتبإو زل نك يوم نبيل ئطّمرايلاو ٌماجوبا

 تم ي!ىىااه ىبزي و اهريئب ال ىااوكله ا انبطرل مو اييلع كاضتح دع ٠
 ! اضمب.ميضعب لاحرلا نات ا ءلصن. يا 'ملدع ايلع بب ننوانيلل امدعنت '
 فرخخاو ىسراذ قملج هنحاو ئلص نم ق ىنيل اميظأ محب قه التو ملحمو

 براكشال قطر هيلا صم د روقك |بوشسو فوفرإلا ب نحلم مايا مجحلو
 بهرص قينصتل او هياننلا ناك نيتنشلاو يملا, تب وضد وهور ضنا و

 سيربح هززكا ناهامو ار درر حلا بابل و يرتحالا مهتم ىلع ىلكأ فص ظ
 اتساو ئنييتحؤ انزل 6 لكك و نيوضعب اسيل نأ تتاملع ااه مس راو
 :ىلاناشدلا ىشتس ا ئحام ول«مّر ىلع ل وكخلا ّيحائاهرئعو قيعبارنع.
 ل مدل 1 ئنسيلا ئتع ين زرات لك يعبا لاجرل ا: لاجل و ١
 . 5 ركون او ممجلا يف يلا مانجلا ا ئست ص نس .ه.بب اوعاؤ: مانت هانز ة شع

 خجلا كلام نب نملعه زو ءشجلا ىف ماوعل أ نيرجبزرل اوبممجلاق فذ دنخجلا |

 عم ميلع صتشا وانني مه وكل ةرشك أ مشس اذان و هن در نب ديعس و
 كيل ارو رص تالس لق هسا ريظع نال مهر شدت ريل ى انهو هباعت ابماع نا
 ميجولقْنع تعمر وايش الا اة دعا . نخاف ريهح اورا 1 ظ
 اذوح معكم مهس و نمأت ملف دالجلا رحنا اوظحالف ظ
 2/0 ديد ص يا رمل
 تلوني ناو نمومر دص ئةرعتن كتيرك نم رومدرب مح و ند ىتملا ٠

 كدولخ ةدابع نعرد تسع نب جرح يسم هلولعتد رم ناره ليو ىهل
 بحب ىض بحاح كيلا بحا ئباص ايا تلقك ملسبو يلعب هسا لص ينبلاب
 تلق تكسب يعم عر ركب ا نابحا اح ّمكأ لات بنك اك

 بدة ديبعوباو ردفسو.ىكيطو ىو .نلاالان وكي نا ىسع ْنسس كاد نم مت ْ

 م نب ىادر لل أوب أو بعكنب ىفاو تناو بوي اوباو مههطوب او ذاعمو

 نافسملا وملا نم طمرا الوهن تاع نبو فوع نب ود وعسم نيو دوعنسم
 نت تدع نع يد رذدأ ايضل اوه د مح ىين اراعو ل إب و بييعصو
 معاومدو بلا يبزم نب ىءاحراع محلا لاجر هلاجر ىيبىلا لاق هب دن ظ

 عصي “ب ٍ 2 ٠ ةرثرك قرط نجل و ُ؛ : : 0“<بوه

 ةبواعم نع بط ماكل أب اتيب ني مشع نم قد از او اذ تاايباةزكع |
 أ 4 ةاط -: ٠ /ىهلتلأ اضيأ ةئلغم اورو نايئس ىلإ نبا |

 ' هنالخصغلا وثم ىاابضسلانن هع اعاد اصضغ ةيشمت ناتءاصع

 ثيجبرأ يل اهكشع نم ةع ايا هب ابصملا ني نب ضعبب اعضعب اضح الا دك |

 دحاوال
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 :مياصعو نمل اورمذ 'ةباص عر اتلا نم هنذ !ايد_ رج | ايظشل نماهل ىح اوال

 يملا بازوطل نب دج سمحت بح اوزاي م كوت وزن دهب جابتمدس عييحرتأ

 كل ايون ةيارعطل او ةرفب كالادعبإ هيبع هاوازو نام ون ايع عطس بج ارخلا يع
 ىسرأ اداقن جارجحلاو ىتن) يمس نإأ هب درئن نوب رج يبخل ىورال

 0 210 3 37 ' ىتس سيل ىطقرادلا نع

 ا دكرذلا اك هيما رمه اال وب مارس ن1 مطير : سنعرجالا ب

 م هل والا ميلا جف يلساىثاا عزجلا هلك عنج نيو يعرلا هل هل نمر ني
 من ىس انا يب ليك < ىذا مت ]يللا ىلا حيد زئخنم ةليهمأجو اكن رسقو
 بو عاد اند اتد هبات مونت سئس جوخ ويا َّى

 ءبخو |ينكاتللحو يد اذهل عمن يقاماعت يبل أ ليع اسا نب ىسحا
 كالا :ةرىتيع هب للص !نيلج رضي ناكتامو ئطقادلا وي ارجطلا

 م يبايدل أو مضحي اا وز وي ياض هلا بون ىنأ نع هيل امأيف

 ج4 نع اهب همام اهب ي4ك_دط 0.-ىند شيب يقع |

 قعشتي اضم «٠ انكصيوم هز هدظؤل مب خيتج ةطزصمو راجل هلق قع ١

 هيدا كنا ىف :|هككو هب. نب نبا بنا اهلك هناك هد اريصنت ندرك دعلا

 هع ىلخمم لدصتم ه ال1 سيروا ىءانمت اذ نااشط هلدو انك .نتع ا

 قمتي ىنعلاوو هه نكو ه ددع ن.لش شنب هال هي اصتنم نمرزيك تبرعت

 فاسد لاك ساو يلعب بصنع. رس ملج اهلك د وشنو كسول نم

 هلضلض هسسينبو مترك ناو زكأ هر قدس هب بد تاك اذ هبيعو
 دارّسم ىف ١ لاَ هداه ترايلانتةبيبحل مل انانه و ننلع اوكا
 يكوون 11 ناؤتس هنا سالو >وعازتم كام تت: كب ذا الكم كام

 ايفخضاونو ةديساه وع مصضاو قدسيلأ ميك وب اوئكسسملاا كورك
 فس/ئهي للام املت ملَحو معد رط نمو .طسوالا ىىيارطدار ولنملاظخللاب

 نئيعةدصنت هلو هجوم ناوكذ اب عزل بص و كيرلا نات نايميلا و نمد

 اقلام ةدخولاب قب م ندا رك ايهم لبس عضوة رغب كوكا ارنغع ٠
 ع انا يلا دبع ارا مابا داون تيد وين كا

 4م + هتنر / يسر # اول جن 0-02 مه دكشم ابا لج نع

 تعراو اخو قاما ةا6از.نلحا مكهتكزت يا ةبيبخلا دوق نص نحوك ةف.ينع
 مهيررزشل هترتبيجوا قيل ا جو ل اتي اكرم ايل اين اييال هب تميهس منع

 هناا و نيدلإ بّوضاوهدو عسكلا نب قيتمرلا نا ئييسجلا صناب هطستكاو

 لكقوالماوهارتيلا 5 ند ديءإاكسم انخ ومزد يم اخو اهطاو نوما زب

 0 300ج دج سيو يح كح ى.ا نغ قعد تلهتس اهيا

 0 تنهي « + ذاعموب ارمفر كا نب نايلاسو زووم

 أود ادعوك تم هك او تس مجال ومع |(
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 م نع بع ميل اما تآسثسب نب مساملاوب وب |مهواسنم تنم ادد تالف يب نا

 نب ع ميج نب قاوعاىع ب اهلا دبع نب مساق نع بيب زب ماهي مب ييعس

 ٠ وفود اجيد ومالا اجا كيما اكطابص رجح

 6 <« تفلوملا ملغ |
 2000 فتعاقمو مدانبا مكربت كاب ورب و ركداش ئثمت اون

 الطبمو ا ناك انهن ةداور ئداث هرادع لمد مدع مخلب كس قع قم مسملا|

 نط دمهرإرب , 01 كر انم نع هداعبا ىلا ةر اا ةسانتلا: مود نموا نع درب |
 يطب ااوخ .نمدأ ىلا طهر نزو هيدايلينل اج ةطنايح وع ىلظ نر ايدل |

 71 7  هلبق ينلاك د نح يبمش ناكد

 ريكأب اهرب د كاحرلا نع مياشن هطعن ميه ازت نلف سانا اش نع اورع |
 لصنتم بسنبلا ند نكريل كح مطنالاوب ياهووحا هأتا نم و مكواتس ا ركرتت 1

 ةفقي مسن ا ناه اقم هم كب 00

 ١ فنولا/ وانتم ول أه درب مود نموملا اع مزي مل لشد رول ىأ لمعت 1
 ١ ند ل اج طيتسلم جاز بعام ح نع ءملصلاو رمل ئذك ىلع 0 |
 يد زْيِملاو فيعنم يب وس لب لامك يد نلأ هدرو عبص انك لاو ةربرعه ف فا ْ

 2 2« تفش :. هل ٠ هاون زما دبع نب وعن مب ىسن لاي

 لحب نقنلا ني ماعنلا نوكيا ماششاب مومو هلصا يا م لسالارادرمع |
 1 بن نعل موتشم رادلازّمع س ودرتلا كاك يصلي ياض ةنهمما |

 ١ بستم ويكي 'ءلسرع بط هلصاويث لكر ايخراقعل )ورتسلا ىانلصا

 ىلعال دجوبال هدا تشل تتصرعم اظو ىذا تاتش هل اخر يشيل ل[ تسمح |

 مث » ٠ يلوا هيل هزم دهحا مامالا هور لب ههالئعرمالأو يناربطلا نم 1

 طروس وعن ب صكه جو نود: ةعار نينه قو نيل تام كل لمع ظ

 ْ عنج نوب نو مح نون الث ثيلطتلاب اظلغم لاو الب يم حاصعئا |

 ٌ 1 ب ةييطتح جولس زو ا

 كيلثتلاو ريلا لياع لغد لمح تل! ئاطخلا لكن ىطع اذ ديد ا واطخلا
 اذان ىهلأ همام هسحاص لع دود بحل يأ ميحاضص لتخي الو ْ

 نه زع لي بيلا انييجاوتي جا شالا ىفدأ اطلخلا قم هلم |

 1 ' ٠ 2م هدحزع مسأ_ع بيع نب و عاشر اور نت وه و ىم.اسكا نب ىدع 0
 1 للعمل 151 نال جرم لكس ركل اهي د ىل لجو الشع لكس لع ْ

 تح لوبَسْأ فوات قمت انهو ةدونح هلا كالا نال هب تيهس هيبدلا 6

 1 اذاني بدلا عيال ىلا اها ىطا نم ناك اهم يب ءاستتب يااهتيد ند ثذكسأ
 ا فصنلا ىلع ايخيد تراي دل! صن لغملا خلو تلكلام د

 | بيعظنب و نوع كمي ىلح نموه و يه اذا. نب وولع نب رع ن لجل! ةيد نم
 لاو رج نب نع سابغ نب يع اس ١ يم يب نلأ تلات ه هج نع هيبانع

 ىماشملا



 تير ين يضنئهيعبانا تكوين ١ نكذب هلككام ناكو ىفُماشسلا

 ّْ » ه”ملع تحج نو ةدنّولل لها جيب شب هنا

 : ا يلا ل نا نإ هيفا ج حيه فت ىلا لخاتم
 لفضل وأ ملأ ل وانتم تست انيلبأ يزال هب تيمس هيلا لجملا ضاتلا للي
 هلت يذلا ام فن عيهد يم اهلل! نب ى ع نب نع ن ةكذسلا نع لت اذا مد

 انقل 4 اديس عا ١ لكتي ىآكفمسلاءاددلاق مه لأ ه نقد. ةووع

 عنان ةيعر باسل الب لعق اك سالو نسنح هوب دعي الف فويسلا

 0 07 حاح مهسو اف عسا نمل
 > نع, بط ىيدارس أد يدا مدعوم ةعاستلاو جيتي لب «يالئغننالاو

 | هش نع طرا دي رد ىرمسدا دبع تاه يقيل! كلق تب اىصلا نم ْ

 كاجر يثيعلا لات ةزي خم يبت ن اكم يبل و ئممج انش ١ انه كام نبا ظ

 <« يع دا كاجخر تالا

 لا نالاكب ا بها قولاحلا نم ابن توممايإل مهن ايم كدب جتا ماع
 هنرع. ن بعبيإل هيلا ىلا توي ريكي اي ارهعتاو هدا هدياج شف اهي سل

 نوه تولأ ضان وكن ايتو لاب انك يرد ار كب وبا كندا ىانبا

 . سات فوك |رعصم لاهم اهس هزهاو نو اىنيجلاب سيئلخ اب تاكنا
 | هلصا# يبرتتتل ا ىءنلك ىتن قناه او يه نلأ لاق السرم دا تتعب نكس نشا هباه
 | «مييكم ها موق 4 ٠ نأبح عنب مم طزهأ 0017 ا

 0 يحمس ل يا لاجو نع ويل ارك 5:نمعتا ساركو تحولات مناة مولع

 اوم اينؤركأد أرسخ بها ا.ةنال ه ركن نه ىرع بحه دخل سا

 هنوبحو مهبحي كياحت كاش هل هبحل هيجاك لاكن هزكذني هير نكن يفي هركذ
 | مسناركم نال | ند يبحلأ ركذ نمر ك6 نبع هيداركذ يارشميد ازكنلاو ا

 . | ةمالغ ئعملا نوكتا و هزيقد اظ لاش يربك سي وبهل ةرمكذ نيبعلا نيريكي يعل ١
 ننتقل ها ونإلاب (ئوهرك د زكا "يشم ببح ١ نه نال هل هركذ هدف بحمل

 ارك و بلقلإب هل اد ومس تبرحا نم عب تماذ نك نك تن ا يلمع

 كي طخ هلام اان هدا تمس ىلا ننام لع رال اء ول د محيسن الخاولا

 بكلام نب ئداد نع انشد هارد ل ليالي هببا يك كات اكان هلو هنومشم |
 هيض الخ حيج كاجرل نم نسم اىلح يني اورتكأفلا نهد اورو
 ١ نيطغر ارلا هجراحم نامع هكيقي لد هذ كتكرسالاو ماج راح لا وهدا نه ان ١
 رفعج ناب قدييلا هجرذم هيننعتو ةلمليادبا نع ظن لكد نود اه سيل ]ا

 7 وج تا داق اكورتم كلاجر بحار بب ىل !نب

 نكي اع ماوي زو اهلل ها ديلا لياطأك هسجلتم ا ةيئخوج تروم ناوهأ

 0 ما كس ن6 اعلا طاق كاع هالك د ىحلا همام” هقك

 :٠ 7 4٠ ككهوتم علظشو هن

 /« متسع اعد ةماعد لع ايماتناب لكوم اع وم كنس املا ناكرل 'ىلع



 بكن |

 مس ىانتااننر اووف برشررماناذ: نفد ىتاويسل هند ١ ىلا كاسم مذ

 نجس | لوتي هبا يلا تا نيع اتقي ةسسسح ةرثحالا ف وةئسبح اننا

 سابع نب نع يدرتلا دوم ها جربي ظحاسرز اي كبس ١ يقيس ١ ين! يدا

 ف اذوق وم مغ بهد اعيؤفرم
 لا ليلا باش سيلا ال ] نيب ارتخا ني لاجئا راج 'يانيجل !'ئاس
 نع بع هيااقخأ 2انابوإا ليوا موش ل عي تود بيتش
 0 < ٠ السره يصل أ نسا

 مع وو وقح نم ذأ جك اصتح يمنح هب انو مفعل ماالا ب !ىلاول ا ىلع

 1١ اه وهو » يجب و مغح ئ

 دمر "م ورجح ل شم 0 ايلا

 ههكئو لا نيل دو نع يع لخكالا ىرع رك ع د دعدا وموسم |

 ريكأتس مكي داحا يلي تملئ نارجلا كا يدل ق هد سس نك معج 1

 ماح نإ ىع نايبللا ينال ا ةاسسلب الم ىس ىلع عب عتيل ْ

 هبي اعاد 0 5 ج3 يالا. دع

 يبيطلا لا تنص كوع صيد يعاني هي دور ئخج تم نلحا اني ىتل ! ىلع

 < هبل اهي حا ام ياو فو نع هدا عويس لولا لمز !«تيمابوسرل ا

 نحلم ةدصتنلا ى اهنالجئل تلا لاغ ديلا ىلا د انتم ل اوانجج أص ىلع نايم
 نخالااويمضم ديالا عيالعب نيبو دنومام ا اعمل تضخم هعمل ا

 (ةهيضفؤل خامس ىفآح ةرمس نع نسنخلا ثيدخ نم ميلك ثك وعرب اقلظم

 لاا لع نامل بام دان نسخ هن من ماهي دان و هه لح ميم

 1 نا ابعت ماسر جعلان قاع

 بيتموملا توعاطن !انيل> نبال سرج نى ن ولكون كي الم ارق ىط ته قعد
 5-3 ياو نوعاطكاهرمئب نولي ينل ل سيوكب ا نجلا رح رحو .نع ينانلا عمر دل |

 ببن وعاط اندخد هنا ٌلَعْس ملُم هااوشزر ىدنم ساريهظ) نهد فدداخلا د

 !!ةئعسلااب كم تطل هحاسمز اهل نيل يعةن اذ كاجرلا انياضختب الو

 هيلا جرت يمهل زو مهكرتع يا اييلهاب سي ىلا يجز ايزم تب هنض لك
 تب بحومي نا ةفش اتسم اهيل دب ال ليج و ىبيطلا كات ضرس تلق ناك نم

 اهصيااصط لن اطل لاوجو دع دع وبات 0! ىلع كلما جرس
 يلع جال نب ني قاو مىعئا باهل عسو لع هس لص ئطمنأ اعد مدالوهو
 مدع كشتساو“ ايو هك لكم تاير ننال ةيكم نم للعوا ةسادملا نا

 لوحد

 || ههيدنحا : ّْ «« ٠ ئسهح كري دح



 تحرهو لاجرل ابن نم تن و ةدايثشس هن 6-5 دس دملا نوعاطلا لاوخد م ادع ٌْ

 هيلع بيرتي فذ نا ةد اهل هددكب دولا ناب بيجاوايبل وحد مدحب ةنيندلا |

 ةسرلا مدس نسمح نحلل هكأ ئملع ن وعاطلا ناكا زار هببس ولت ملع اكسو | ا

 رمل اما ءلم لحد ماملان وعاطلا نار اكذالا يدوم اركذوامماوجد ماددخب |

 مي نوع اطلا جطد نع ادرج ابطالا؛ نال ةنارمعب نمانه و اياد هنا يكتب ملذ ظ

 مك ءاطتماروهجلا ه نه ةشس ملا نعنوغاظنا تس لب بلت نب
 م اضيا ىاسننل منعه اورو ةزبروصد كيا ننع جا قف قرمحاطوللا كيا
 : د يأ بحر لك ىف ةدحاو ءانا ين تيب ل مفوا

 هال برنلا مهرس الا قدهيبلا لام 0 دينع لكذ يلاوض !لك يف و

 تعم ادع وجا ناةداحاجاةمجا اوريخ# ادةروشعداو ةيصفعالا

 يدو ةريتصنا اممعهرك د قد و تلطخلا ب وحول م نونا ل

 < يلع نع هرغو كربلا نب زها نو وبيهعالا بجو ايس اىيدعل يطال اياز

 اجلا ن نن[تضلاو وص لك ناد حمر مو ةهندو عذ لك يضعالا سن اعبؤم س

 يقل لذ راجي ميا اجا ندد جيدا مف ىصرلكةاكزلاو 0

 تياوربكب دحلا! نه ريع د طنا الرملا دنع نبا ميلس نب نوسملا يل

 هيد فاطتحلا لاو هجولاا نه نم لا هم رغد ال فمغض بيب رع وهوه

 احبج عر 01ه اءرواوب جال فتن ينافلا ل اهل وسحب لاو قناال
 تيب لهال4 لح ظلملب فن ئع مدلك عرتمللا نش يي ياسا الا حانمالاو ديحاو

 6. » ٠ ىوف هرايتسرجج ننلات ةربتعو يما ماعلك

 :ركرلا وه قينيتيناك ن اطركس همني لع وك عكا رعشن لف ةيواراو
 قسطا: نال بوكرلل اميتظي» الحلا ةميبج نم اناس وكت َنَه و كنت وئلتل

 ميرتسا ا ن١ دن تيا ءارد وت قي ههناجنتلل ة/سوج م ينااو كوت كارلا
 فلفملا هد !رك نب ن ورمل ب وكرلاب ربكلا»نهاؤمكس لاق هن.اكق يلع

 لاهو اهديع ناش الا بحت نيل ىعي كاع هند ىلع ؤيع ا اذ ناطتشملل
 يحط مول نك تيل بملأ نب يرب لك ذ قمح نج مندا وه

 / نانلاقطتم ملضبد بع . يزلاوه هيدان االول اشلأ مير اعموناظيشسلا
 ما ةربروت ف١ | نع بكن انمملا معتملا ناعسن ناطيشبلا حتقدو نجلا رع و

 وعو ىرصع نب ترقب لب ينو انا ل !ربطنا معبهاوز ف

/ 

 ١ 6و ه«ه هذ هفيليتنض

 ' ذب فتفاكاك 2 / د رص 06 ارجع دا بح
 ال | ىلاغت لا نِحلا نم ن اطيطس اوابهت رم نم ىه يوكن اج نمل :سندج

 ندم ديل اسم نامل هقول ع رتابإ كيدي نو قمل نم ناكسيلبا
 يلع نموي م ًدنمع ةجزنكم وبرعلا كاونا لبحا نماينال بجعلاوريكتأ د ا

 ديا 7 ون



 كرسمظ ىلع ئعملاذ ناطيشلا ةغصوه وربكلاببس سهلا واس باعالا ملع
 م نب داعب ةرحنع ك قاربطلاا نك و بح نري جركل! ملم دل ىتي بيس ىيعب
 هيد! ىلص قطصم | لاش ٌنِيلِح ىلاعت كمل ره وب او عاصوي ١ نه سال ارييوع
 ميحا دانسا ير نا ك3 موصل ادرس ناكورعسلائ موصدا نع حسو يلع
 لاين نسل أذل اه 2 ه٠ دية ارطلاو
 مليصلا نو دام ئطسل ارث 0( نب كاق فاملاو ئسد | مصب هلوتع ئطب لك ىلع
 لك ىلعام بم تايدلا نهلة اعلا همدّست ام مهملع بني انْئيلاة ىو
 هلوخرل ةيدلا نم صح لِما نم نئغلا لعام أ هانعم ريع داق و يّنا مونف
 فدا ئنحلا بد ىةكمي قاحا» دازاسودرئلائ هللاك و هطرطبي يامل اع وكو |

 ال صايش ه6 ٠ هرعو ملاوي ١بابلأ يب رباج نعم محنطبلائ

 تاينالس معو قيضملاوهو ملا ةبنكو سلا صب ىد لس لك ىلعي

 جداضالاماظع يد لشفق ن اكذالا يو ؤملا هركذ انك ايلا فممنكو ميلا جنس
 اييلكم اظعلا دارملا يو اضيبلا ضاتلا ك اكو لسان الا لذ و لصافينا ليش و
 | عصي دااوب ماظع نن ,ظعك ىلع عب ب3 لص موي لك ئ مدا نب نم
 نس ىلص هل اىئاو معد انما مت دا: خسسملا ىلعات اب تأ ال نما جلس
 | كتادحؤمهلوق ليل دب رهعنملا حي :مايتلاو نكشلا مق رصلاب دارماو ةسجاو
 |( اعهاقوو هروص نم اركتم هرحاىلا نو دص 5 مبيع لك و<مق رص مهسش لكو
 يح يامبنمو هلوا عمن يوؤنلا كام نق د مده كي ل نم يزن هن'دوود

 اضعا جب ل غ هكصلا نال ملا اسعكَر تاقدصلا نم ىالسلل بجوامم
 فككذاو ىمداك داورلا ىلا جوطلارعب ام و هلك ىضع اك موعيه ن حا

 ةديطخو ىوهدا ةجزت هل دجارتل نم هيلع ىئيسملا لات سابع نب: نع نس
 ١ كترو عمأف مايباوهو سلا نب حا هجرخ ريل نبذ ننصملا ف سقن
 «سلغ ىث انلأ نب ىن لمس لكوه وا نه نب ط سباب هأب در ئفتيلاناف +
 ظ مادي ظفلد لس هجزحو ىاكدا ذرحؤ ىالامكيب ىحلا موي لك مق ىص
 ْ تنمك نع ”مىعيستم لكذ مق دص مكر نم ىم لس رد ىلع عصي |

 رساوةفارص ةرببلتت لف وش رض ؛هلمل نهد لك وتب دصا'ن يفتح لك دا
 انهتناولا ارتحت باح اعز: جلو 65 نادت واما حتي كونو ىف اف اوارمدلا |

 6ةدسووج , دف .* ن 111ه 1 .٠ ٠ يد! ىضلا نب اممهكرب

 عدرا بن يوكن طورطنلا تركو ازا "يحتج جاور جذاب يل متحخ لك ىلع
 «ايماقل ا لاماىل ل ىضاا ايلا مجاورلأ دارايلبىبحا حار نل لك لكنو

 || « ما :مصخ نعد هيله يمل اهبرتع ىةنسسلل | ىركأت ظفللا | نمد لذ
 1 هنا نطو 6 ع : 4 َه باص دامسسماب ننام ىملا

 ا مويؤ تسع مايا معمم لك اسم عك نط فص او دلجرن اركد يحد لك ىلع
 || هاعزوزرباج نع ن هه دكاو به باطخ بطاخق نا يا بىجبأ مون وهو
 1 6 [ نأ ههراأ نعوم هيو * ءاضيا ىهاي ل! نع ||

 ةنوجدم مدمج ع عل ديمو 9 + 0 هدب مس

 «© و 3

 لع
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 | ئم يح ئئ نكل بوجحولا ىلع وأ دك ولا ب نزلا لاديبنم ىلع ند ىص لبس لك ىلع | ظ
 ظعحلا ال امي ١ اسم نيرمالا لع وأأك لنيل مزاج منور بكسل ساومفساف ىار

 يدين مهتتيد تليفتلبلاهعشاوب قبول توران سكنوا داطسا واذ و موسمح م | ظ

 1 هسفن لع هوم ام رجلا سنار بسلتلاو لجل ا ىلع هببنت هلعو ف حصتيو |

 انيس ولا وينال ءزوأ لب يوت لريال ورام اهم 5 ماب ٠
 فورسللاب “هيأ ور ئ وك !هرماييه دقي مل فام يا لحمي رملااث

 ٠ ىسمن فاسمد ممل مل يا لمي ممل ناد نكسملا نع ىئن د هن ىسلايطلاد وادواداز

 لا انا ىرىايضلامج ينلاو هت د ونسي (ه هكر آرام مطخملا رك هناذ وسلا رع
 ىأب -لصخملا قدك < (سسمالأ ىذ ئداب 'ملصتحلان اشعاب ىنمتلا كيباتب هوحراكي
 كاسنالإب ىؤب ناي !اهنيعو اهسش ىلع ةق بص كاسم هلأ ىد ئلاءلضخلا
 ىلع َمَهْفَشلا نا هل وصخو ممل ند هزك ذاك ائ رلا نصحم ىلا جبوملا
 ده زج الز وزب دا كيصخل و كستوأ صاح كامب اما ىه و دكأشم يللا
 ثا ياهو ملسسلا عم ىإرظشا نع ةءسم كاوهو كزن واهلا ةناعالاوهدو لم

 ىيلوةحدرال ار ومالا هنود تيتزن اماريزحلا مص و ىصئادا لمت ككل

 كي ىح نب ىروح أ نزم نجح ىوئعرجم ٌّى ىلع يبستللا وه اياوادارب
 فاعف ري يس جم ج نب 3 عر نوبات

 0 يجب وهيب د جعا

 قب تفل[ قايل رييايتسا ىذلا بل اظىا نب رهعج قنا ىلع

 يلعةرثج لل اراغيا هزيبس ئ لق يح لئاقو هس هد ل دب نك هنااك

 07 ه١ ىسديع تنين اىدا نع' عي اتلا راع نب اير هلا
 بلع ئىح كلا لاوتمسالا يببطلا لاَ يب عم أم ىلع هلصا م الع
 مكرحا يار انزين ع اوك روحا تقعد راكتإلا يعن مشرد ليلق لصالاو فلا
 اك هرج هانم هن هنا حاحا حاسالا ف هيج! نم

 يوت ا بقا
 وهيلع هج! ص قطصملا اظينتذ ميلع ىنعاذ مبجت اذاهتان هحسسج
 رمل علم دكرلا ن |ىلع ينو م لعأ ان و فيحلا نبل اه هركذروب
 لاق كالا كاسه دضاملا ىلا هرحا ىلا ل عميل هل وعدراشادد ةررع كاقو
 نيرا, عرتس عضويالو ام نم حرت فون نأ اهلعلا سنع ءتمْصو يرلا
 قسطعدام هنس نخاي مد حتا ناهس اهب ضمد فزع هدم نخ ايل
 لان ام هميسم مد سيتا ١مثكمب حسب هلامتد ناي مد ندروج و هب
 |ةفرؤ ضد املي م . ىهراا تنطر ايام البو كرسيلا نكت

 دهب ا وجر .١١ نكياام ل ندع لجن كاك وهب ةسصتسلة طع

 0 و و ترجو ع + دال

 ا
)1 

7 

 ا

 دو درج ريب بوم عت دج 2+ يوب يب تموت يب هم خسرو ومد -



 قش مب يرسل ريد ىملا هم سرت نمكلا و ئئتئرملا اا

 هلخادرؤب مدقلا كلذ لكف مدّقتلا بيتزتل اوههصلإ ع يسيلاو مل !هس
 ا اال هلخاد نا مهم عبركذ و نيالا ىدح ىلع يايلا ف طل اوعذوو ماد :
 هيلع خب همم نمد لكس ١١ذان هاملت ام ىل )هاملعلا ار ويعمجو ؟دّمل أح + ئكي

 بما اق هب و ضايع لاو يدعم نبال اّدرو ين راملأ هلمش نكس ار لح ثم
 قيقلدسساب !ككفو ينل ا وديمن ساو ةنيوا يتب !طمجلا كالا جا هياررخاو يرهزلا

 لسع َمُدص ىلع سيل هن اضعارب ناسا انك ئمملا هيب ةدحاو ةبضوحه ايأ

 ره قعد رم 7نيلأ 20109 انكا زيا لد نعو قطرد هه اضعالا

 قل هل بن حيج لع هي الر و ثم ئيحلا بار ىلع بصنتو جمتمدا نذحاي يذلا
 ءاببمةنانم ناو. هك ىطولا فخ ةير ان امض مدعو ضرالارييظ لعانالا

 بهزبي هلمل اهاعى ل١ ناو نااق ماي ةعمد نا ميرعو شكو زنك يل طاهجا

 ءاِصس ماه بلحف#»و نماك ىسسج نم وهد اما ئيعل اركز نات ناو ئعلاكرا
 فيل حد | روس نب, تم اننا ى نا رخهي وينفزلا قالا قلاب يوسع دنا
 0 عمل ماو
 اين عي جوتن ل هلصاك بيرتصتلا لاك هباوصلا دو معم هتيدكب

 هشبةليس كج نهرا
 يفد ةيمتعلاب نيو أعلم ميم ىو مليح لا د كاوورع نت مالع
 0 .تلاق نكد القا وح نرككذنيل ىا ةىمملل ىتاظحطلوم لع ن وك الو

 م ةنامل عفر تمل اع هع تنلمادقو اعل درب هيلع تان دفاو دفا

 , وضولا لاذ عفتريل وب اصل اب ملول "ند نحوس نوزع رلاو اهيعبصاب
 هياوولايط زفلا لاق هعطتتو ل راكد الا ينم ماميهتس الاف
 تام قالغالا ممل هاو زر يدئيجشلا باور هذه هع ارلا يشر
 دي وخلا كترولع و دصد نثال اسايق باوصلا وهو ىطرتلا
 دسم ةيلل الفخ دنع فجت كا وه يو وسلا "قاوع

 انهسو مع تئفلدعار ررصم قدلعالاو اولاقر وك 7 ىولعل ١ناد
 عوكيين اكس راقمتلا نسم هكدا قدلطألاو مم أس أ صو تولملا نع تانا

 كد مهي نلعمش الف ةعينتشللا ةاو نملا ةنسن انما و نويءارل ١ نصدتئجل اس

 ف ياءتسللا ىئعب كان قدميك ادرملا نوب نلكلغ نككو

 ظ 1 د حا يع اومزلا

 ميعتسل نيا هرهاظو يط رتعذا لاح انلتحإ ار اخ هروككاب اع عيو ةرز ىلا ىذا
 اش مينزواد اواو دكان كس عج نطل بش مبسم نيم ناقه: هلك (طدال ارد
 وجو يطرعلا ل اة و ليلا يقمن يني ف1 ناسي للا علا لام اود مههيبع

 مساهقو اعددالا بعصا هنال رك ّنلإب هصلح ىبيطك | لاو مصوتسلا ىهسيل هين

 كف ىوانّسلا ةيشينك ئيس مالك ابي عدول يع

 أ ةرئعوا وجو ؟يملا نوكسو ةلهمملا رعب هر نعل ا نم. ىب نب ن ىك ثلا نيب

 ىلحل - 1



 نذالا يد رجلا ي وا قلحلاو لب الا يتلا سول اجاط رم انفي ي ىعم ىلا

 تدع بكازك 0 ل ام ااا اجا كوم قلخلاو
 ب اناامه: تكلم برسل قولا يروا علل ند لأ اورلا طوغسل او ىزهكملا

 بلد و هرم ىرطتي م. عاهيل تيمون طلخرتد دن هلم دابح وبس نلح وي

 ةلسينلل نم صتشاو مدا سن نحاىك اولا بصي ( ناي بسجل تمد نيود

 انس اطتستملا و صتنحا يوازشاو اهبريع ن ود نيميح اهد وحول. ئنشي :؟ ١كم

 من هير ابان يلعد !نامو يواب. ترلع يتسلل ونيك مينا ل هاوي عت
 مهل نالوا هرجع نود هيل ١ خاتخ اركذوا ىَمَحيل يولإنوهب اي لع ىفتضان

 ممل 50 هيكل جدانم اهم دج اورطل توجد! تالا منطم للوضا

 هنوكعبطسقلاب ةررضلا م جلاعم ىلا دبر او اريكمك ةّربكلا اهءدارثب و ىلطخم
 ناجل احارطم و ةراح مهتجحرس ين وتوم انج يمس أائاىدو اراح

 اضي١ تحا نلاي و اريثمكضرملاب راحلا ضرما ن ممّن راحلا مدلا نال راح

 | ةاوافس نا للعابط لا ميجا لاه ضرم هبلق ى نب ضعب عومبا -

 ا ويزيل ليني «دقا داني الاذن هير اريح طرد دع كما ططضخا ا مفلسل و

 هينا وشتم طبشلا ناس وبل اجركّذ نيد هيلعب كا

 هرجاىلا ن ديلا نطابند طلخلا بهجت لهتسي ناابطالاأام دن نضعب نكذ و
 ةرهلا لها نم ل اسيل و ىبطزتملا لاكرو ىىلعا صرتعلا هيعز أم لطي ا تعدو

 | ةتجويبيق مانع هاد فروج لمعي هنيه عب وا] دهرفم لهتس لمي ئيلاسسل |
 تلخ د تلاد اةصروح نب يس اب ىحأ نصح نب ةكاكع تحا ئنضنم

 ويطل تعال انسي مورا هسد ١ ل وسير ىلع تلّحد

 6 ٠ هركن و ةر علا

 | ليا ةرلاّسب الس نعانوع هت تيببل لها هوي ثيح طوشنل ااوتلع

 ليج سم د سب همم معل اني نا انوخ
 ديا ةةهدج اني ازيا عددي ميؤس راني هكر نا نوت دارا ىح ا لك نب

 عا اعمر عج ا وعول

 5-5 . ٠ ىلكل اع با

 مدل كع ابوه يامل بدا هناف يبل له هابي تيعطوسن ااوتلع

 ( زكا لا نلم اكد ١ ايازماو لص اننا فكنحال أب َلْجتلاَو ب داتلا ىلعرمجل
 اهل و فوكس ا سهل أك ىبب ىشسلا3َ اهكسملا اند ليش رلصائلا بديفتال

 هناك ايش نورا اذ اينخم العا ىو سيايدعي تق نع بط بع مرازغلا ند ون

 ةاورام لا يسيح نوي يطيل امان لورا يكوعابل ا مللقأ# داخلا هارب كيبح

 يه المل, نكي ظنيطبموب ايف ن نوبل ادد ا( ريخب اوا ف ىدائلا

 6 ف ميه ٠ 0 ل كيلهاهارب

 مسفيل عماج هنبم قيني ال_::ككمب لهي الوا هلهال معبال يان ىاتيال
 ومب لهمل | كوع ه دارك مث امداو هنيم قطسملا مني مظل وهب عافتن الا نع

 ا 0

 رالف .

1 



 رجهتم مترف [ك نيرثن الولد كل اغن لاك هريغ مله ملك بج ميلك بجوم
 سىكانسع نب مميلا اوعجر اذا معيوف اور نيل ونيتلا ى اوبيقنتيا َمْمياط

 هه | < .٠ ين: ماطفلا نيب نع نع .كراتلا

 -مسالعو يكسلا ىلع ةيلال د هن دك اىلغ ماسلا ىهسس هلم قطيش الز كك جششمال مع |
 نو.هناني عيب رمل نق اهني لعامل كد عئابع استل ملحت هناو هلي هيلع

 ميلغال ايو مل عراص تامملاو لسجل ةبايظؤ هروب ىفتسرمل.تاهمملا
 يبجهط صم ااعد ناكدّدو هريعىةنخ هس ىلع ىاغنالا هلرت لع مالب و
 ضخاوعهىرلا معلا الار (ىدهماعق ان الع كلئسا سو بلع سا
 /هنس قاما يق هل ن دذام_وه رو هنب ارخ ىسفد»ل نر ان اك لج لن اهص
 مح يّززعا رود موسم نعدهوسم نت حانك_ خيعو هريغو هدفه اع
 دوف نن !نع باييثسلا لدسم يف كئكامدفلا»يدرلا_[يس ةلنسو د

 أ 3 م 20ه بسرع يرماملا هحراش لاق ١
 سب ي؟:نةلصلا ن اعالا ةتاور يف مالسإلا رانمي١نيقحتلاو ليرقلابمَلَع ١
 رد اودنحامولع طئاحو دق ام/ عرذ نك ناش رزملا تاولصلا '
 وحال! نم نس اشلن و دجباسلع اف اخ يان وصوم اهيدنس و اهينت و ها

 لعل يرماقلا اقو يرش ختزلا هر كدب وم الدو نق !بسلا نسكار ل اوهر
 مل ديا ننع اسلرملعل هناو هزمو يل اياع ل هاه وفد ردحاو ءتالولاو

 رر !ددرف ط ىلصولو نسوم دن ارلع ل دل ةالحعلا لّقُق ن ثكيب نما وشو امج يلع

 (ماضنشو هث اي ال بك ىلع لوب هز الصن ان ا درصنل او ىز عاب ركح برك ا
 راكان ساو قوزرم ني دابع ةيجزن يف طح نازي اكامث ١و هن اصتن يعل د
 ١ بيبطام اه هال اورهد ير زملا ديوس نع هب اممش يف يع اضتلاو ديعرانأي ١

 يهزلاهدرو ١ تن (نفلاىكتاوب ادهتو يقل ارح برع .ثب ىملا ادع
 ثن دجال درحا تل اقاو مهجف ه دور ١ نا ادملا نب ادعو اذمضلا 3

 2 هه هب ىء ادإل هرم ل (ق'و ارم [ ىهرع ن5 لع

 وهازل.نطابلا اني81/ن ع ريصت بني وجو حنس ْ ا
 دطوبضم ىو در فلا نم دع دف نت ىقامجب | ثِيب نو ىعملا دح يف ردم ا

 قل رس قير يلع ن٠ نم خش يف اف نطابلا نج نب.ا مو (علاطحج نصمم |
 || نم اشيب نم ب وليف مذ رب هولا ملح نم مكحو لجو رع دنا ارس ا
 ملعو هكلعامس معو فكم اكم ملع ناهسف ةرئحالا ىلع كازتلا كاق رابع |
 5-5 نئراعلا نحعب ىلاق دو مولعلا مياع كلذ نلخالا مومن مش املا |

 ةلوضمامْمم بيصنل ا يداو َمَاخأ وس ملغ فاك ممم بيع هل نكي مل ند
 يب هسويلع جمب مل ناتلصح مص ناك نب معصخب لاقو ملهال هيلسش و

 نمد د وب قت مل يوممل |ىلع صموأ ايي دلل اى نأك نب ريكو ا مع
 تاغصلا نع هربمطت ىرع بنّتلا قر سظب نع ةرابعوم و م ومدارباسب
 + [تسو يلع سن النص ىطسملا هد ارا يزل حلا ممئاومن انهو مسوم نيا

 0 تح ومس يسم ميبصب و مع يوجب

 هع

 هلوتب



 كورا ىلع ع ىدهنإب ميرعت ا لمتا الل ليميال“نؤيكلا تسمي لعل

 هتماعب مالا نت (قيشابسؤ انيال انه ينال ةلاعجو عضتيال لع بسنللا

 نس نأ مل ومن

 رعشلا تييارادلا يايراكلاراخ انآ معان الع ساطي صحم يبان

 ىودو تعبال وأعؤهرم ىور.بق 2ع اكد! نح رد نب كاتو مسدراع نع تلد

 | م هن 05 3 ْ .6 1*«سرنسال واضيا ى نع

 يبفزماو مكب سدح ى نيا هيلأ صوأ امل وأى .هشيفيلا ا ىضولا لرجج ئهع
 | بوكت ارسال انزره اظلاو مولا دعب ل وتلا نم جرام ف هتتع عضشا نإ
 || لصوطيصتلا لوم ٌمناساوب | ىبلكل أ ليخارك نب كراج نب ير نع اة هتلل

 | فنصلاءعسكف يكن ١ لطاب ب نك ني دحا نه لأ ّياحوب ' مدع ليسن امو
 6 35 هناك 7 نيو ٠ ىكذ دلمع هلأ

 اه ىرعري سنا ي) عبس دواذ يف ! خي أوز ظنل عبس نبت كصدا ىيبصل 7 اوملع |
 ْ بب نيزيشنع نبا ام ن وامّتل او اهيكرت' ىلع يا انملع هوي نصاوةبسل اهلاوفذ انك
 | تلاموفي اه نجا ناتيجو ميم وام بصنلاب نيااقيلاوب ا لام ئئتشلا ظ

 | "يشار اريوص هويلعو ا سكمع عنب ناك اذارو عبس نب ناك اذا صملاو ىبصنلا نب |
 ْ تيب ننح ىرن هوب نم ! يءانيلا نمو يبضلا ننال بب نوكب نا ىاكدآ اسناد ظ

 ظ ىلع هب ضب رس لل يبضلا ىلع 5 كصل ١ بَحاو اجد ماعلا لم !ضعب هرساكب ظ
 ا هى بنس !ىك جو يبا وز او نهج لاق هي و ب قجولا مص ه نه و اينكرت
 اولا عولسلانالا يلع ببتجال اننا ىلا دونم ! به وهيل الوات كسلا نا
 ظ نع متل! عفر ميوشدر هب نع هنإب قمل مزج و بءن هلل هب ضيرنالا

 اهافأيرعب عسس نب يسمي نا ىلا ملغ هل لان مد عيطرلاا لا ايبص ىهسدال هنأ
 ميايرو: عتق وام وه !نكيد كثب حلا قأيس نا ننركذ اك هسيبدت سلع لا
 سدس عيس نب ,نا1#ذ1 ةلصلا يبصل اا وهع اهرع ىف همايس و دا
 هن 6 لمملا ى كك بط تن مسح الس نشع نب نا4 !١5 ايلع هوب ناد

 تاق فيما ني ةرعك سفن ئع وتس نع يبل نب كلما هجيج كمن سك ند

 نك ل ئسسح كري رح نماي نأ ئاقو يهد لا هركاو طرش ىلع كك
 نأ تاو هب راع وه ناطتمل ! نب لاق و ئئسم نا! همم ! ندد هكلنأ نع
 د أنس قي اطل نمو معب افسح هل حرج اأو ظفاحلا لاذ هل جراح بك سم
 :.؛. نأ ىخالا نعابالا منا ور نم هن اكي ىحلا

 سدس مس

 7-3 | فيسهني ه دانس اهكري ىح مجام نب رش يا اطلخم لأ مسو ميله مسا
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 ليم وك الملا نه ةأدصمنم هال مروعلا ان ةحابسلا خب اذ ياخ |

 ىهن !.ىيف ىخ منع يبلى يسمي الاد ميلعت لاق تنك ميد ىت ىصلا متناه
 نسم نو ىحت مهن أذ مّوعلا شلت لعب مب هشة نمسا عم "”ةحاسسلا ل

 00ج اجلا بناني ادري قرات امل يعسا هسداسم الد (و: ممع بيرك
 دحاوالا مسي ال ن اكنمد عب مل و ىهاوالا حسي نأ/ن مم هبطمي ملاذ شيرت

 فرعلا اقل شع دم ركو مهم نع.عئرلا ىن ميد املاهونعو م اريسلاب ىرئاو

 هوو نك و فيما ندؤوملا بحي هللاو اعاقي ال هال  زشل ( هيا كزضحا ةارلاو
 كلب ررعا هئي ىج نب بصد ئدعق اهيننال د سلا ىف ج ”ااطبلاو كاطبلأ

 ب اطنخ نب سم نب نخ سعد انج نع كميل نع سيق نع عيب نع ل العمل | ىيبع
 هد الغبرم الاو هلع تنسو هحرح قدمبلا هجرك ناهفلصملا مهض يطفو

 5 ايان طيس أ واتا مازيس ينبع يسد غمس لع

 مناور ى متموملاومتل دو يسرلا هبا ود. ىف هيامرلاو ةحارسلا دالوااونلع

 نال طك اي! الوا كا بحاَم اونا كاعد اواو كزمملا ايت ىةءارملا ملكت
 ينور داود ساد ريل الأ قس سره لياا بشل نع 'خَم نون

 | ماوممع نإ ماشل ا ىلا مينع عيدا ضر ع هبتكو اهم لفغت نا ىقششي الك ب دالإ

 ديساناكت امضلا4 بعس نيلأك هسورملاو يب رن ةاوضح اسما مادا

 هململَق برحلا ى مب اتكملا تن اكون ةيلمد اجلا مير ولاب بتركب اد ىصح نبا

 | هيفميعدلل ابمازلل نم تنأكانم يني نكد يصرداو موا نسحب نأك و
 0 دعست او ةفامسمأ ىءتمعمج انيديعسال نكمل مالس هلال واو مملهد اجأ
 ١ ةحابسنأ ىلع نادل لس ايكا تصعب لذ عع ن ا اجا ا نا

 ا يصحب معن و حااسمل اج ا يويغيعل دبازإو فمان راع نجح

 يعول هز يابوي هاوس رمل ماس ى يلع هيد !ىلص ىطضملا نأ

 يطسدانادكيلس نإ يوت رج هجرحا اه: عنان درج ئبرملا قالد
 كج لع مسي كأتخ اوي نع هباعص او وعد لحد مالساوة كصياولغ

 لوا مدل درجت تبا ١ قب ئحمبحاص ىلا حمس لجر لك عسسم متحاص ىلا
 ا ديضيوعيما ئ ه فىدس نبأ مقشتعا جك نكي كب الا جيسي سنو مملح ملا '

 ركع مد نون 4 ا وو را يجاوب
 لاقت ايعنالاو نم نب ملس مع و يق« اصنال) جيبرلا نب همداديبخ نب

 سا اياب اي هييزل ا ماليا ان يح سيق طهئا قع نازيلا داق

 | < ةدهاىلر تزل لا تنممؤم: ا نس تناوب وأ يي ل3
 | ا نب هالكإلا 0 اب زبنم هل هيك دم انني طل سلا يندم كي اينلع

 | همسي اب ب نضل م لضم أ هب (كنيل ا: يبرلا ناب حلصنا نب وا 7

 سعه در و لب 2 ديرع نب ميلا يسع ننرناج نع زا ىعالاو اكن جليا كف الل

 بحل نان اينما ساطع وزر هذ ةليطأواو اسس ىلا يهمس 2, ىلا

 ىلك يبي هلا هاملت هنعو اضن أ نازيلا هلع هاور و ةكو تم ئطقر !نل١لأق
 0-1 ا معمل

 ظ

 ' <« ىف



 مان .٠ جددا دا نادرا سوك

 اىهلواولااوو قالو !وز نيا و يعي درا نم مهم زل ام ساننااونلع

 'قفرلا كبس ماركت نايس ال بيلا مكلا متاح موباعتيا
 نوهركيام مرتلتالو مميلعا وذ هشتنال ىأارةننالد اور طم ب نوع

 نان تلسيلا مدحا بضغ اذان يدبيلا ؟اتناد نندلا لوم نم اوزهك كتنكا

 -بترسر س ابك نب ع بح مح ةرملت 7 ىاوجا ملوحو بضغل ا نكس تولسلا
 وه د مكس يل نباتي مم يملا ايد ىرسي نيل و, وضل ىئضملا

 < 3 + «٠ ةريهنأت ركمسال | سس هل جرتك مل و سبل بم

 مجوماك عا ومع ال واورع ناركلا ليح َىنلحااو ىّرهالا مباور ئواومع

 فشسملا ياما نمزتازخ نقرلإب ممملا ناضل انزل و6: قيلزرلا ةيفايفإو

 طم دا تم ميسوم ا دوب ةديفل الدوا

 أ مع تتحع*'و و ىد دان كمبع ا ب ا احا

 نص ب ابع نب ديت عج رفا مدح ماس ىف ا نب ثدئ ىلا

 | _ يط لالطوج ارم هيل ع نقل ىنا نع اطعنع رم ١ تيرس

ٍِ 
 م نيب ذأق كك دل ىسيمإ و هيلع اوتيل مجري نأ تصد ينصره اًظَو

 لاو بعكسلا قيعبلاو كي ىحلا يئيل ده: يح ةراازباتيفيالام عا

 ىشسلررل الق هب ابعه نفح نين دلطأ كب وم دل تال فقال درت مدع

 | سو كاع سا لص يبل انا يسوم كراع لس هجرحا أم ه ىدد اون نم نكك

 | اووفش الو اهلع داء سقم الو اردسب اممل لاقخ نيل ! ىلا ناعم هكعب

 لولو سلو اومهاعو 8 بن اما 5 وس مككابخَ اوناع
 | نكي ول اتيتطتم نال ادافع 550 هو صا ب: د
 ا نمسميعلاعبىي و نءس صفد اهم لك ادري و "هبل !رانهظ أ مرتع و
 | سمي اظالسب دع ايم نع بد فيضلح نع وشب انب تامنع نع قه

 باتع هيئك هماالخرمالاو لاسيز لاراع ميم ملاعال م1 هتنعضتتا علا

 حتي ى تنتج نباةاياقسنملا ديال نإ دج قاف

 62 1 ع ٠ ه ىعو نجأ همعص فيصخحو

 ا رع معلاب" ككر مصلح هسنادبعي تاب اتعشناب نماع

 لطي نطق لمن ساورعلا هرثعو قيانلا اكان ومليلا

 جدك *عئد اي لمعلا ليت لجرلف يم اكد ال ناريع لمتسن قش لكو
 تاؤازملا ني مناي اغملا انك ضع ه هر و بسد خذ اقرتن بنجاب حرز

 3 :لمطح غيرو اذهل ارض وى والا دارا از اتيت اينترككانزعا و طلع يلا
 ذاو هلو لي زنتملا هجن قطن ام ىلع هاو ديس يذل ارشلا تعاشا ثيخ

 الا لح نا كلو و ىنل اكيدح هجاوز١ ضعب ىلا:ئبل رس
 ةطاع يري ال كاع ةيراماظنوفح وابتسي 0 ا

 اال



 ظ 5 ا

 ترخأ كان نم ان |١ ارك ىأ دعب نمرمالا ىلد ١/ ةراشس اك لبا ئحأ

 باتك يا يب رتمنا ىف ديبع وبا ياربطلا هاور رك مه :شياع مصنع
 كورولا ميِد ئح نب هدد | نمنع مومح ىنا نم ناهس 3 ف ْئَح كي ىحلا بب رع

 كيدحلان بيرئئلا انك عب ارلا مقبطلا نم بسلاب فراع هيعف ى هلأ
 ند اتوب »2 .٠ لسرم

 م مزلا ياارعالاىلع بصنلاب ةع اطتاو مهسلا مرلا حم لع مسا يلع
 مه الل ىبكان امي, عمجو امنا نككريلام قش ناو هب ردأي املك د روما ةعاط
 رخلا هل سامو طشبم هن ا ىلع عئرلاب ابل اونا لاكو م الخال ضحب هركذ م امهأب

 ةعو لاخ لك ىلع وطاو مهساي ارمالاهانعمو ىلا ظل ظئدلا نه و

 جب رسعلا ضي ايوكس و رسل اهب 2س و كت ىش و كّييض يا
 اهسا قهدركم و ط اشننلا نم قملعت ككل شدد و 5ك اننع و نك صنع لاح ئ

 تايد ؛كذع ةرثاو هتماوي لابو ىكعبط ىُداونر امم وا ناكم وان امر

 قاىوساالب دع ادحا ىربايل و قصف انا ئعي راكيالاوصو ةكلكمو
 تكس تم وة واوا الكم هزإم اد ناك انلو هند تح لاو تتم ان ؛كحا ككسننم و
 0 00 .. ةربزه ىلا نع مره> ملاحلا كلت ةداشا

 يا ىبانبلا يدنا: ئ اضاحرلا نبصوهو اناني اه يو نسانالاب كَدع
 ُدكايا و ىلع نناؤ هلوفايعب ميار قد انو هنم سايلاب ؛ىسشن مزلاو
 نم نيذىاعلا حب اقرت نم ورض احلارقنلا اذ هز نحا يابيطلاو
 ياعدوم تساو نس لصاأصو ارئمخالا لاما هدي رحل ةعانقلا مدع

 م كتيلكب هيلع اليم كر ةاخب انمك هرجع كرات لكنا لاخلا وأين عسا
 ظ هلعز نين نا ؛؟جوعام ردفتن نار نحا ىاملدمر ناقد اسو ككاناو
 |١ ه نماكوىفانب ىعس هنا فئصملا ميالصرم اظ رءس نع ىاكرلا تك
 ظ يءانضنالاد يع ونا دعس هنا مستوي ارك د نكت ىلطا اؤاريه ريع.دارلا هناذ
 هبكعنو هب كك لاق ةرامت نب روس هلا ةدحم نبركدو بوسسسريع

 كرا ال15 و يونا تبيعصوه ورز وكدا رعس نب دهم هند ناب يفد نلا
 سن هددسم ىئ ىلاي ورلا هاور و ةمحصض ىلع عج ىبمح نب فهحب انعي ا هم

 «باؤع ىن اصنالا ميه اريانب ليع اسا تي دح نم بيغزلا ى يجيعلاو
 يبصوأ لام مسو هيلع هس) ىلض هننا لوسر ١ اليحر نا ه هجئع
 «يفكم" ا 6 ه , ههرك نودزح واو

 هنن هيدي هلاكشتساو ايجي اياهدو انهرجلا اب زبلاب هلع
 يرمتلاو اهزتح ناك ناو كاعنالا ايسانإب يضرلا هعفد مست | يلع

 أهي ومتعب ى ايلا دازت اماربككن كل اه انعم ىد ىلا اعنا كح: مو نللاو
 قملا بحاص ناو تءابطلا نم عّود حملا لهل ! ئ ابيعنل هب كيل ع
 لرب وا ليك بصح ( و يدع سانلا ثوب ن١ ,ىعن هتراعؤه ينلآ ىأ

 || هب نوردشم امروعك: ني اد رسبت كنك اون امنا ىهداف اكو بكع ةزدكو
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 ا هس ويس هيي م تو

 سس تش 2اس ميتال

 نولينا من, هءاذ تاومالاف مكر يذلا نزاع ؛مملاهاو ممل يعم ةوسكاربلا

 وع ويوم أ انج هييورخ تنجب سام 85١ ب نيا قت كناعلا
 4 ى م اد هر نه ركن مع سو ملع سارص

 هارت ةئايتلاجون فري ا:ةينوإ او خيتسسوز للزكاة
 نم نشسو ىلارحلا لاك امتع ىاةيضلعب هييلغتت وانو مايتلا ئمسج باد

 ةريب هس ض ىلع. ل وأنتي [هعبو مملع هدد !ىلص يمال ىاكه درب هل وأشت

 هوبلقد زف: جول يت عارس ىدضج لازم حلما درب مويسكو

 2 ٠ ريع اكملأ من املا

 كرو 01111111111110
 نجار ضف محابال كيمكت وا املا دك وا كب رح ملام ة لصد كني هن 5
 هليحواتلطش مولا ماقم ميبتلا اوم اقاذ كوالا لع مد طوف يراذعلا هليحو
 كما يا نع ىو ند زيكا نحاو ميس يدوي نااوفسو ناكلا لعروبرجا
 انمد و انضقلا كرت ىلع ل بالك أدان كيم لّبَك وانعتلا نع ئسكت وا
 قوركنئامالو هباسج ئعباصا كاقنم هلأسنم لصيرم الجر ياراط هلاك
 1 ع ( «. :٠ نصح نب نا نع ئه

 الروتاعن أن. اعاتب تاو اورو يا ءل لكمال كباخ همزلا كام وضلاب “كلك ٠

 ماس اكس 6 ل !نئايئوب وفل طنح اوس لشلا اعتادوا

 بودزلاداوم تملتن اوهتاومبشم تيد اوبولساو لهالا :ملَم ءاتعاوولا

 0 ريصح ”مهوج لك ند تءائسحلا هي تطاحاوه جو لك نمر يملأ ى لطد انيلص نب

 | كاف» لكن ف يعيب رماب فرم هدد !لوسراب تلق ةماما نإ نع تك بح

 | بيوتسي اهب هضاييجسيم تسياممطل عا ياي

 ٠و الاجر رجا لاجر بردا داق يّ ١ هلاح ىرعدال

 ا موصلاب كامطتا ني اور ب احريسويانوبال هو طا تاو الكا

 , : | هتولبكبر سكن ع هب ئك صدم لل دب ةرئخي هي ,يارطما مي ءادر ىو فال

 دسك 5 ايحواسح ةىمثسن الشك موصللا لرش لاق م ىصلا 'ةرككب
 مساتاينتد كلاش اهغا ذو بولتدأ ةىايطب ةادر 15 ءايطوانسس

 يو واو ا ياماما دو د نهد و يح 0
 ١ هرقلو نضملا ىلا ناسحال «هينواعت تب د يهدم ليي

 كين فا ذل و ةليكلدا فاصوأب يللا واين لل نب ىلذتل ايلا هاع دم وه ىو

 هدم فاذإلا نعت كد عانق نع به نيزلا ةنك لهل نس قلعلان ركنا مد
 منال دج ووانا وعم سما ,يعلل نوكسنبؤ ميملأ جنم نومظم نب مليا

 وفتاوي رافعا درر ”بدا ثئيئباسلانب يكارسكو

 هرب ناو ملجلا و نم ىع 1ليلح منا ن اذ عم ءانلا ئعز شيئا مدحت ان ىلع
 كى املا اهيكر كب ناس تلا يبدع نيش ميرماشل 11 قاف لقعلاو

 ارا! مص لو ناشالا كوذ ىسدار وقد و ضعد ىلع اييضعيب مك وهي ملمدا



 ن0 ا اا

 : اعف ةاكتشك ه رؤي لكم هلوّود ىمملا ئموملا بلق هند رون ومُيأسُمنلا
 لهلاو ةريصب وابد ىمس لأ اء و ئمولا بلقب هرؤد دوعسم نب نم ليل ىب
 ٠ ًاببس ناك نب لكو ميلع عرفتي و مس اسكبي يدل ملص يا هربا قفرلاو يت
 يللا ,نعشم وم أ ابا يبل يمس بك نل وابا ىمسي هر وببظواهحالص اوا كدا ال

 فاهب ةريملا فرح رخاوا ىئانود جرشم قبس ىتو هد ودجرءارجصلاوهوحا
 هددا مسك املا تارت نم يلازغلا لام يبين امد هن داعائع ةيع مم

 رعثو متباهرم قح هبسديد ل ءتقراعم ةخح هداف رمد ريل نب ناو هتبارعسو
 رجم مل اراض هتم دح وح هم دمع ماو تبرحو هرظن يح هبظعي
 ملغلاب كيلع اييلمتت معد و ىساجنأ جت ايلك ص اعنا نع يعداك تاعاطلا

 تاو تك لاو ىس ابع قب نع يزمّرلا مك قيما ئ و هساو لك لوا
  ةككسنني تارك ةكيلع الالام مس ولع هسا ىلصاسا لوسرل اقدر موت

 0 ا 0 ء هركْند ىلب تلد نييب هسدا

 لعامل لشمال هن اذ ناهركاراي د يفارككا د كب نم لولا مزلا يا يببلاب ليلح
 موضلابركذع هدد ا مرحامب ةرئيملا هب بوي قايدلا بكا ومل لكمال هتان داما

 يلع تومملاوة وبيثسلأ عار باجاني سشنلا سينحنم ميم امل هل كمال ما
 ةحر دان, ئكعنز ال15 بجمع هن نيت ال ىتاذ ةءاصلا ةزنكمزلا ئعب دويسل أب

 | بلوطكوربع نم لضم ا دوجحلا نا ىلا ة ىاكسا ميه يطا اى ة[تمع طخو

 ؟دسالاو يبو ىنسلاو يللا يطاذ ىبا نع بط هطسب يبو لضفا مايّملا
 قطمائازسإر صارو ءاشنلا نات اذ نين !هي ندا دعوا شاء ا
 ع ه 3 1 : - 6 «٠ ةهئييسنحل صلملا

 اهه تيطعان مماس عينت در اذا يا حاهسل ا مم مرلا ناو م سلا ل واب ”كيلع
 مامسلا جم جرلا ناؤ دابزدلابلطرتحوم الو ماس ل ىانم جين يواسي ايش
 يفيرلاهاور والسرم ي هزلا بايك نب نع قه هليسأإرم ىاد ىس ترم
 22- ع ةه ٍ 03 هه ككمسل ضن ةنمكك نب أبع ني نع

 || يوئتلاو يل ارحلا لاق هنايصع نير ثحلاو متئاذك ا اىلاعت هميلوتتب ىلع
 هلك هناش نب يذم ديعلا !دكتسا حا طا قد وريخا لصاو رم لا ةك لم

 لاكن هلام ادد و اول يا لككرنخلاب نرش لك ىلع ربك هساد وف ياربكتلاو
 .- اام كرفس يث هسا ىصعتال لصوا هدارماو نركز و ىنصو اؤإرقس ريرا
 هيلع نوهو ردبلا هلوطا مهللا لاق لجرلا لو املو ىلاع لك لكى لعر بكت ابو
 مويلاى يانشلا ممه هاو رو ملسحو ةردءزه ىا نعي تب اوعدلا ف تدرفسلا

 00 02- ا ى .هجامنيويلمكلاو

 فوّمح مساج ابيظنل لق ناواملا ياردح لك عامج انئاذ هساوتتب لع
 يمد و ةبيمنرلا نب ئييلشم ا ةشابفدر هنا د اننجلاب ىبلع و قبسار حلا
 .عاوبانن لكي ذ كو ارت اكس لّيكو انياهبا ني لعد او نفد نل او اين دل اذ الم كرت
 تيلوال ع لثمما هبمدرنل | نااهكذ يماصتلا نابهر ملعمب يزلا ةبيدعتيلا



 ظ نارتلادسا باتكوو علك و همنا نكتب .؟لخ و د اريجلا ملس كا لبع لضفأي

 ينوسحت اك وهي ام ايلا نبه لمامتأ يرام نلت هن اذ نمر هلا كك ناؤن.هللاو
 مسام ةكيَلَع نونشي ملك لما هوا اهنبلا لهن اذ اهنضمقن ايس لوكا و
 م ّقظسِلا نع مظححاو مدض ىأ كت امسل دن ننحاوو هاو كبل لس ورل “تيبس

 هالي دك نت ؟ل( اذ ككذ يعو هبيلخت و ماع هت اع و وركن مح نمال)

 ِهلعخ نب ان عهد علعد ! لاق هترحو سيلا ناطيشلا ب لمت نكدان لعن

 هبت هرخالاو .ايبن وتلا يربح نيب 'ةسؤص وبا :.و رزه“ ولت رفع مدا عن

 سكاي وف ف بسبع يلا ءجو ىلإ. ظانلالا كول اب .دارملا رج نبى آف
 زظ سلاو ةففوخلاك امج قدحلا امو ربتكا هيداو هدلاالا هلا ؤلو ةدد زجلاو: مها
 راهو قكؤلا نلهبو نبزارلا يربي اعرلاو رانمتسالاو ةلبستلاو
 تالا ,تاسللاب هيب ركزلاريثا: بوازسلاو ببخاولا ىلع ةبط'اوما
 نمي :ةسلع لن امو نكولا نب نيعطررا و ىككسا طءوتشسالو قط ائلا

 ْ ين رخل ااا فاينكا ؤلب اوم يىلاعت هللا
 تازلا.مل دأ ىف سقتلاةلتلاب نكنلاو رووح او ميسا ىلع كارد اظئمشلا
 يو اهماكحا ىلغ جلطنت ىحح ىيهذ ورم هتيتيلاوبب العام ل اة 1

 تيرا دعا طل اهتزت يدمو تار اذا ركام تاق ول ار ارسم ْ
 يلع هدا لصوبب |ىلا لج اجا يمونجلا ىلا نع 0
 وهو مالسويأ نب كيل هين د يئيبملا كاق هركنم لص ها كاتذ حسد

 ه1 ٠ تن امن هلاجر مرعب و قد و ذو ىل نم

 تكة واقيطم ةكسأو بندر تحطتسا املج ورع هسساوتتب ليدع

 ئسائن هو هقعو لمملا لع ةر سد اك بابس الا ىلع هيتس ا راحؤؤتب |

 دبا وهب انيك افا يلذ امم ةلاتم ذب ذأ ل وومت ذانراكذ ا عياوج ٠

 فيطتال ىن امي ب سشسبل | نق اطل أر ىد ىلع يا جعطتس !اممس !قين ومن او

 يبضحا كاراشارع ور لك ناع هينازؤزت او هتنامت ىح هلئلل

 او دارملا نا نكي و اّرهِسواريمح هركذا يي اًزئغيسلا يل اركاب و
 0 دك الاخت ت نبل ئع ةرابغرمجلا واهلا و

 تيتو كلا ل اة منال اهضعشم ووب شيلا وجع ىلا ىياكيناه لن ون ىتتع

 | بسحر يلا عوحرل او كك ر ىامب قاب طيططخ هنن لاكالاك د هيجرشللا
 ىايل انيشلان .ازميح ٠١ عنز فسح جت مال يقوم كا يي اش ا تااكتسال]
 فش هاد علما, ديرك تك [يإ مخ, ل اذ اريمبج مارست تب ؤض ناع لعق |
 بط صيررلا ١ تبساتك و مضح هلكسم سدني لب اقينا جرلوملا بتكلا
 مه ىضصواهسإ لئمسراب هجش5 ل اد لبح نب ناعم نع ةب اور نم

 هل لااا رش ا ككل هيماملا نياق وب يشن م تحيا

 . 4 ٠ نمح دانسا يجمد الاقى مسيرمل الجر اهني لخد اذ قمدبلا

 اننح لدسلا فلج وى تباالا ىّجحي اناذ همزل اطل إ-قلخلا ىسسعب فتلع

 هيجل ا 2 ب دوج ل دن دويل حج مويس كج ميج 2 لص يسدد 3
 وسو 2 022 ا ا ب ب اتي

 تسي وج 0 وو يح فعدم خ <هيأيم و تسنح ل مهم

| 



 انئاضملاو ىسئبل ايل ا شع ١قلحلا نسج و ةرد مغ ةدييجوب نياك

 يف وأم ارطا ىلا فرتعيملا ىلا يتم نيب .ظينبقمل ١ كمل ل يد قنا نعم

 هل هلي نا.لاقم هبلا لاكي ناك عسو يلع س لص طصملا نا ايحالا

 أ| ىلعم لا2!!ابظاتم ل امم نعت قاالكجالا ماك داي دعلا قدا اع
 تام هركزد يئص وأ تلتش ننميل | يلا اس و ءيلع هدد اراض هيدا لوشرر

 لب ناكم.ىين ١ ءاضر وهد و اما نب راندا هبمع مشبع ١
 د 2 37 نع 3 ٠ ٠ دك نح ىنمصمللا

 ملال نوعتي مل كييحت واتم اها د2 بملا لوط و تلال ناس لدغ
 ا 0 ام مفي ىكد و هةبر بعيب يأه.يدنب فت ى نلاود ضراعل

 راعش ايبنال اة لح! نم اناك نمو ةديحلا لأصلحلا ع (اجاه ناايرلكم

 ئبس أى يعل هاد نازح و يالع عكس قليب و ايضصالا

 ١ || بادن ع مس تع ايل دريان انشا عمم اذان او نسيلملا مالك قالخالا
 00 همعكلل لتوييظ ةاناداو (قمضناو زعم قكؤ ناذ هقي اسياالو مل اًميالو همالكا

 يلع هسالص هدد !لوسر قل كاف سنن نع ةنينل اجلا و اميس شضرعيال نال هانم
 ىفلقثاو ردوظلا لع ناتفيمح اه ئئلملح كلم !الكاقك ذاب! لتس
 انكم داطاك < داش هلاجر يميعبلا كات هركند ل. لاق اهجرّزع نم ناازيملا

 كك نى يشم ايلاكزم صم ايلا سيزااطج ميه لاق هراؤلل اب ناعما ا
 تماقث تاور ديج ءانسإب نشا نع مي رباه دازلاو كاظم! ةادد ا

 و 2 'هاودانسإب رز و ىانع 00 ا

 ا داب نت نأ ءانكحا نمسجو ارلاق طوس ظ

 م ان سسمح ناك ناو مالكل يت كاب نها مج احلا سننم امال | ملكت الد

 ب رصاو اه :هماوااعم نئشت) كرع اه لكتتيالو مح كد كذا! هنال
 | م الكب نمو اتيبخن ناك ئ او نطانطل] قتند كوخ كدربإل سلتا نه
 هردجو مينا م ىك ياش لاق دق و اجاعز دن وبال ءييط سند نع دنوُسْح ميد
 م هنادببمو فيلا هب ىقمو نيل | هعدومسمو بلقلا ملؤدا سعف

 نير نحيل اولا باحالاةيلحو يدلل هحو رو فرحا ءيسجو ناسللا
 كميل اوضبتل !لاحؤئو ياهلي دج لعمل ى العدا نتسح ان

 هيلاةجاحلا سقامالا ياللي نأ مطناص ميج وب نواللزلا
 هولي « ليخاك تن وكسلا داع عةلغبوو
 .٠ ّْ ل دار درعا واما بيار 1 9

 ىلا ٌفراحلا ىمحدملا سرر نب لبطل ي) اخ نع نامرالا و اكد

 مالا بج بجوي ىكس قرح مدنا د وسراي تلد كمر نناسند احدن

 | ريعو اوك سبل كاف ن اذ نزع مملعو هل“ملخالو ميويم لك ل اك ةركذُد
 | ى ئارضلا ظئاحلا ناكو هي نلاورّماو ىزن ١ اه نسخ ري اظن د نكل مسا |

 هم صصصسسمل

 ميلاما



1 
 ١ 7 1 5 ه0 ايمي يل د ' انا هذ يسحع كب بح ميلا انو 1

 0 مولا يضل ىف تسع
 تافاك ليلو دست نحمل لابو تاطاطا نب. عرج نع نع بطزخحارحئ لكنه ا

 درسوا «ه أ ذم ذه + فنيحنم ياراسد | نب تي هله ىئسملا لاق .ىتف

 ةللط ل كنلخ نها مزئابأ هيلو مدان هلال وشف هديا اصتض يلع
 :له اهطاتسجو البلا اطنحلا نيطتطلخ :نمزد داكار اىلاهلا كنا املا ظ

 كفزب امرتل لا نعيواطساو اراد اعطما ا مايلاهقرراو ةرياالا طي اك

 0 تهيب راب عت دو رمش قيطت ناب اهمزللا ةدلملا] د جك ب كيلع
 كولا كلن ينشق فن ملأ و ءونمدلا م امل نى يلتف الل ايلا يم ةينباك
 ' ةرجالاق ةنلاعتط! ام ا ا قُهاض ال18 سون نوت الكت أذ

 ظ .نئاوثب.قطاسخار شفط ل حتي للعلن ىاسكأل يقتدي بيبيعال لا انالخ
 داعم لتياغا ندد بند ع جلس باي نواماو سال 5

 حدي يوعبس ١ وح 3

 كح مسك " قر '

 يمس وتلا اذ - هي سا زكا

 ظ 0 اي ا ياعالم ينو وبوس وسب ثنعبب
 . الطمالالختسا عرمشبب رم هباف عوكرلا تقىلودهسو وكركم اد ناج نأ

 | كك صيضنخ ةولض دنع . لح هليحرو: دوج لك ىمتضي كيف زا كانا |
 هنفررطم ةلورطخلا ل نخل ىلا كاست. نياملأ داربورهاظلا ىن لح

 ا يلع هيدا لص هني ا لوس عب هني تدك بمكب ةعيبر نع

 ةنجلاو قيتنارخا اليسا تلقي لمس. ىل كاعخ مجاحو وبصوي ,بنشاو (
 | دزينسلا ةىكب تسيب لع نُعاش كاق كاذوه تل كل ةِرِرغ وا لاق أ

 / تاجا لرهللا قم تطل ماس يلع هدد لنخ طعما مَمع مكلع ارم أخا هْمِق
 اينيلإ سف! ىنيع قلل اجالوض مدل انيقادك ئصا ولاه: .عتيطم ال تلال افلأ
 ش ٍدَفءطاتي ناز م ظيزوآكدلا ه نط. ئ لم انما انما ظننا ىأ سل !ةربكم

 هلاثمال كوسرلا محض اوه دارا نم اذ قُم دوس لع هغضعترأ المرتل

 لق هبرتيح ب دبالا ءملثب مل .هتدا بتنكم ار ننو هددا.نب إب زئمل انإلا

 جالو جتا 171 00 بكام امها ربت عت ١

 أ نيعلا هددا مسج و هتعب |ن عطول هيفلا ميغ ' نيلل كلا همة عتنممل نع
 .قطملا لمتنا قمن عد غل مجدا دك دن تحط مودا سم لاع مشط يدش

 نابل تيل نأ بعت لاك مملم اول اجه ميدل ) يعلوو مللشمو مئلع سدا لص
 ىيليم منذ .ل قسر ماعتل اَبلم كاتن جاجا ئلشع ب قليمج يزرتحا تلكف
 كلم اذيدلادب !تيقللو اد نملباذو ملم جارة سكين مسَو يلع هيدا

 رويس ماع حقد جو حو

 - ع و7-2 توم ه7 عجول 32م كي مصل د
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 ني مصمم ومع سمة مصص حام سم صصص محل د 9 0اس

 7 لل ل لوك ند الو سلو فتصل | ايعقت أذ بكا ذ لكم كاتن
 ظ 7 ناب ةشراملاب اطنج اكن انستكن يلع |
 ا . ذيكلا قفرلا ن١ اهغسجاو هيو او هوجولا سيانحالادر ومالا ييجي ْ

 || هباع يان انشمال] نسب عرخالو باح لكل ببسوم يا ها هناانالا كس

 هب ضن و هددرت ثلوج ةيومص ميفارحب .تبكر رك واهل هل اق ْ
 اهلاطل صلخأت نا وكت الو طم مب ركلات ورا ىف هاملت ن اكد ي 0

 نضرلا وكي ايإ يا ىكسلا تنمو اح معا نم 'زضماانكشبالاو منح تس ودوا ا
 | رمانلا يكس اوةئيسزلا7 , مغصب الا اصول نم ثصتي ىم يارتتسم||

 || ْ قلل هامل « ٠ ةشياع نعرم تاو لاو نءارح هاف

 أ ؛ .عجنا رعلاو نيمل  كيلكتب ننس اوك كاياو قلاب ةشيياغاب كيلع

 وه ىلا نم قحررلائ امتك اخ فنعلا ىنحإ) قامكشملاو تنشلا

 00 ةلكفر بشل نم
 ١ لدعوات نيج اهي ارللك نيكي اع عدج نسفحلر هم تقرا لاقلا ١
 1 «: .لملع مابسل مايسو منلع هيد !ىلبص ينبلل مهل ىف نعي ةييالا بالون لدلع |!

 | ا للومل ناس ديس فلا مالاباطح هماكد اسكت يشع 1

 اهررستحب ى) هن اى ايئلعط نيا يع كا ئرومت ادا اتقي اول الءاننج ىه ١

 ظ أ .مهلستالا دوب ىلارثكلاذ إل نب ةريهخلا جن اب اطزطكاب ىر حربا لشمحا
 ثعد. نأ نبع نب سد و ئع يع امسأ نب ىينع مح نط نم. هيل اهأ ىف. ىلا علا ١
 : يد | كلمن ةددا كوسرواب كلا ميبارعجلا ىسيف مالهت بح نه. ىسيفا نا

 .( هرخاحلا :اصياب هكيلع:ل ام اليع يطع“ كمان او مدض نيم لالا قيضرل انو
 ْ نيئلازيه نشحلا ب ىحا ١ هه .ت ؛ثينحلا١نع.انا لوما قرض ةيمطق و

 أ ميج نع رماف مى هاتعرسإلاو مودل ! بهدا ايل أو: :ل ىبرثأ ممل عمو نيل

 الاس زب سند اما يه كديبل.كاث_ة هس ننوه نع ىيلم)أما يجر اى !ييطلا

 ل وب هي دج ١ كا حم دم ١ هد ةليهاهل طعاالو فوطملا لاوول هيتس
 ْ 9 أواه انسسرتكو مطفي لقابره يِمارج اوبل! لع كناعاب 3

 : موددأ ىلع (تانلأ هع لادا مىنعملا نضاتلاَو ءىاضلا ضارف لإ
 هلا ايها عمل خلا نمد انس يأ مهلا فوق ناو هيعيو مهلا سما هدانا

 1 1 اوجد دا 0 اهدج فتم
 اق نت ىلا نصت نم ل ةرضق 2013 قامو. دوم هب ة وعنا كي وعلو

 ايوتح نمط لزم ةز اطير ذقن ل طيزك نشر هتف اح قطجلاب

 مي نع حست ر ها زسر ::كس)ع لع في اسمح قاع م لكجأ قس فرو

 ْ ناي سن عاب دنا صرع ىلع نعوز اكيازو ندنخ وزخي يان اعبالإب يلع
 ٍ ةتلاك م ةيانتوه وأ يطأ م اكلات نيد اوامعّدر ىحاو بيطا تادست ولدا

 | همزنلا اماجدا تن ؟اورك اجرئ اجلي داع : ده, اىراسخ اقبل مط بل اواذبلا

 دال وأ



  يرل | ىتنل اوايمر ىال والاد ىمنساهمال يق ان دل ىلا ةريكككل ىاقي ١دالوا كا
 لوننانال ةد لولا ةريثكانيوك مغبال كل | نال دؤلولاب يلع ر بح ملعر اخي لامي ال
 ةس الااماومئظنموا هيرذ هم دالولا ةريثلا دول ودب دارملاو كن لطم ىكنلأ
 ىم رادامتيحوجرم ىلع ناونت نارجحلا» ةمّعع ت.هجحوم تنرج نمد

 علمت و عسل صد نمو ممن ! ميلع ليكأو ميعاوا حاج ايامنا سرعسيلاب

 حاذنلا ك فه هءقزراجايص ار باشر مداط بلّمل اى ناك دوجؤملاب
 ف للا ير اضن لا ّة ىع اس نبارطصم لهن نيعب مثدوع نهجرلا به نع
 بيزهملا ئ ىهد نلأ لاق ضي ميدو رجبكير ب ىّوع فوع نب و نع يب نم

 قبرط نب هد ور ون هب قيس ل لكشاؤ يما هربخهادر نكل يعم ندهن
 ىو وه لمجو نعاس نب. مجوعل وز ملأ ند فنصلا ميلع عئرجام نامه

 ثيرهلا رمل حج يح هبي ئيزنلل عماششا روع نب ظطاحلا هيك حمد كي بحلا
 م عويمهومدو ىدرلس ىف نب ل اهلاذا5 5 نعاس نب ممر وع دديسم ند
 ! هيوئملا وب ع سم يح هل تسيلو ة بغاس نب ميوغ ادب مينغ نعوفد اعأ

 نسالو ريلا بيه ننهركذي ملو عيه ايا كي نكلل فاك ن١ باوصلاو ملاكا. أ لطالا نكذ ص و بب طدرشل ! ىف ف ندا هركذ اب ميد حنت ١ نمد
 ع> ا ا 3 « ٠ ةباعصلا ىف نابح

 اهلا داراو سرالاضيا لاي و مكرحلا انظم نونب فتنل ١و ”لرحز بكا ااج اقثن | نمياب اذ نهج ونت لاغيرغ ١و ثح مانا لاق ى اكبالاب مي
 ظ أ شن مركبا هز يبيطل اذا هازعا ب نغاودالدالا روك

 | هةبونملا فاض ضاتلا لآ ريككرمبط ١ نمد فب الوم ىلاغت هلوت
 ١ لشاو ناب نعال ركن او تدررلل كاع دق و قي رلأ لعاس اوسحال هاووغلأيلا
 | سياسو دىعتت رح انزال أذرو لأ نم جبيل ال نط اواغلا كءىا كلاب انننح
 ا ىبمظ هفداضنام ل0 دس ل! ىلا و:وعابن ام جاو نالا ةرشس اعم نم نامنالا

/ 

 ©.ب 145 هد كورتمومنواقسلار اكان ىدع هيث ىئيعلا لاةرباجع
 انئنيزكا ن ريما زا ىااماح وأ سن وامهاوماب نعأ نحيت اذ ىاكينال اذ

 س ٌقن ان. نو نل ولا ةررعكي ا فاتنم ارم لل اتب و يتمل اوفد و نلولاب
 ىاملااحب ليف هادحاو ىااج ورم. يأ ال اما ناك! نعاتدا هنركذو نا

 || عاش ) كات ىلا نمر سيلاب ضرأو هزيغ هب ب امي ميحاص نالاضوكس و ||
 مدون او ستان ب دولوملا نم دوصقملا لكي تانضنا هنود عافاخإبو
 دبع ميم ورجح نب كام باطنحلا نب. نع نن نع يوبنلا بطلا باشكو اه لك
 26 ٠ « ٠ ثمحطص ملسا) نب دن ن نب نصرلا
 تبدتتلا لني هئب اذ مالا اومزلا يا هه#اد اولا سكي هنن اذ جزتالاب يلع
 «خكيضن زادوسلا لكلا نصرملانو هل ميصانجو هم ةئثج هي وقد و
 فيجي طاش اللام ها ديدسب اسي ط لولا باه نيدو تم ابيت

 سس سس يس سا هي يصل حس راتبا 2-5-2
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 فتساناو ضرعدابو مولا بايو ٌييو ن تاومدا نب يعي و معسل لله
 0 يصوم كفاح ذا يقل هناي

 د نأ صبا ليا هب قدا اويزل ايا دوسالا لخألا الاب ع 3
 يرغب, مشلا تبني وو سارلا نم ةر تلا هب درلاداولا هيئرب يعل أر ود
 نمانود وايت اقبط ىوتي مال ئمدا ربعك تدارملاو .اوون الل ما نمد ئدعلا

 بي عوركس لطتبل يفزملا نيل ىهالاب كاك أب ند لعميمئاطلا ملدا

 4 رجح لك ةواعرش وابط هو نكموه يئااودل1لوزن انا كادل تلا كارو جبسم |

 0 عنو عب نركب كب مشو اجلا
 نسسنابنوود : ام ئيعد |. هام لزعي و يذنغل | هنع ن وكي امر ابغلا نم

 1 ا سل بييطت يبه الا ذل وبل |

 ميشو سباع نب نع لح بح الاد ايي اناهس ا ووعد ودا الاه د وجا وةركك
 وربع كي د انحا ئييعم نب. نك نازملا لات يملا ملح نب تايأع نب هدلا دبع
 ريفاسيحا فىعم ندب 001 ا داع هاك نحل ١نس هل دز واو

 35 ٠« ٠ فاطتملاو
 سنه ا لكلا سويدي «مناتخ ندوب لاق لاما نجلا عرف 4

 ١ مهاظب نكت رعكلا تبت ا ا ع شوت عكا
 2 12: ل اططن وهوا تاج نمد اتيلز انزع لاك د اجرلا ىلعاو كتاف مه:

 اواو هز ى ءلادتتسس ما وك دل عشنا« ىتح.لاتكالا نال مؤملا لع نق

 هصاشضخا ىلأ ة راسا يدي اذعلا جص يف رئالا صحو لاك هرؤع هارايئلا

 ةييشاواظسا ةليناوز دهيزد ويسبب ب اذن نعمل ل لالا خم نمعيصمد اللاب

 | فاسو كورس يانا كاتو كي ىلا عنعي يدل ( لاعيشازشا

 يهزلاو اوس لا اعلا اجدع نمنع بطلا تك هبدمل اذه هل هل
 ةاوير قدبز باح هانم خيوط الأ بخ كب نايل ملم كانت هنكأ

 امة ان هير دملل هبه ديرمشملا هيت هنا شالا مي |
 بلاار> يلا ةر رضا فز املأ نب مخلل ةاضصم يت ما بات نع نم نيعلا

 دب رم | اع ومر قاع نغدنل لبر اهلا ناخكو كك < ىلا اوراما نمد فماودو

 يي دانك .الخ بل هيبه ايضالا سؤ دس نمةسس هنا لكك اب لب ىجج
 يبا نب هرك خيرشملا نب ريع نبن وع هيف يعل فاق نوه وئارجم ١ ىلذتلا نع

 يرنيحا لاجوتعاتأج هلاجر ؛ةتبو حا: هنشاوب رثه كمن يه وزب اح

 ْ ينزل مرش يق ارعلا ننل لاذ نيببح ه.الئرب | هفازجطخلو ىدره سن

 ات يسدد نعروو ئسح. دردسم ثلا قرج نس كاثو ىيج دانس

 6+ ةءد م هي « ٠ لياهسلا ئ يئذمزملا "ع

 ص لادتسل عطتسي رمل نذ حاج ىلع تاطي دقو هبوزقلا « ياو ةابلاب مع

 تاوهبكلا نب ادام يا اجو هل ناذ ميلخ ادبو هنزل تا ويصل ايه لعذ

 ا

 د حا

 و نس -ِ



 ف ةومركسل مغيب دباب ص15 تأ دحولاد

 ل ىلا نع ىس دعما اًيضلاو سط
 م ه هه يلب دااضيإ هلع

 0م 0 دم + يب تمد

 ضيبالا سيلن انث وراس حل ورسم | يا مب ايش ناينح نم (ملاذأب ند رك ات

 هبقلادل ةمجيس يحرز اودع نيبو ياليت

 يدب اولا افلا يحاو ةييدب موس
 دي ويعبلاس واولاى هل أوتس ىم.نرآل أ جاؤوا عا حيل ىت عمت

 تملأ 0 نمللهحب اقحن وك سنو جنا ةديبلتلا لاق د١ لوسرأب عْمانلا

 نعفبلا م مظمك ض يسب او لع جين لحي ن لنددو ”مّمر واضايب ئبل اكعصين

 نابع ققحو ب ودالارياسل همطتي هن وكن لمد نلل ضوقتس تنال هب هايس
 0 ا ها سيح ا يللتا نوح وعل لان ث قمت ىزورللا ةياور ئعت وهنا

 هنسع تعف ىلا ملاهتشس ١ ؤا ضنريلل ل وانتلا لابس مذاطل ميلف الع هال
 يسوى نلاؤو مّمشسرمعم مبيازئلا ةوملاهل تلصحود م.عوجلا ةرارحلا

 مكرحا نطب:لستمل اهيا اد هوعاص للسما مانا[ بى!ةناوستك#
 | بسب فلك ىملا لاَ ةسبئمملا هجوي فيس اهاب ههجو ئع جس ونا لسشي اك

 اهييريعت سل امعذ اسس فرعام ةسيبلشلاو اشم فلم ؟.از١يدارئبلا

 بمهرتسا دايت دينو ننس مع سببد ُنُْدْس وا ولع هنان باع نافازا

 لع نوعي ايوه حئانلا فعارلا لاق هس اذ وود ودار ىاحا نمد اراح

 نايم ىتسلا وف هاتلاواتشنلا ورخاو ةداعسلاو «”مايضصلمل ام ىسلا غول

 ماسلا لهل ورمل امبالا بولا ل وصولا نك ةاموعنو يرو نص
 هادم هريعر سس سد ب انأ اومدو ير هرطصر يع هر) دلا ميعنملا ىلا نلكسلا

 بصل وو تض دانا هنباو زخم مقا قاض اثوندكو بميزات ا
/ 

 6 ءءاضبأ ىلا ابعمأ وررو يهد نلاةرئماو ْك لاق شاع نع

 فبذدوالو 2117 ىزلا ئال بلل مطاوتلان اذ حطاوملإب ملَع

 0 اول تدخلا ب وشل أ وهوربط وجد ابطا نإ نعاضتسم مرن اهلسم |
 لنفسك نا بيت ميلط اه هاطعاو مهسفر يال ياهربال يلع نلمح يا هدا ىلع

 ىلا أ هدسب اك لكسر غج ململ ير دئالزجتال كل اذ هرهرصع تسد الوا ىحا

 سب ثلا قمعيلاو م قسم نام - 1 ويم 0

 يلع يابا سوننلا تلياج دة دكا لب مضار مك ان
 1 / ع مطل لحجم هساغاه»و

 3 6 قو نيو« 1

 ل 1 بمال نم يهدأ 51 تِلْدّرالا مرْكَتِد مرح ني 6

 3 باله[ يبا منح 1 احد آَحرْع اف )0
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 ا

 مب دليلا ه نه نك دصنلا 5 داصدا نم عمد انايجلاب ةئاججاو فرعلا نبا ||
 34 ظ عموم يف او مضوم دصتتد افالاو ملجلا ل !نه و مح اىللا ند خد م مئفدا

 أ 5 07929722 7 ديد راو
 ته (ةيفلا وبس نم ع اف لأ تىنمت ىاع - بل تن منع او : ١ تا م فبعصلا رس .نتال
 )2 ١ ْ ْ رحا سلم ااقو؛ و

 ث كة شمسوسانةماتءوو ليمع باو « ريعاؤع ف امص نزئ كال
 03 حا 77 1

 )ا

 2 2 « , كري نجلا
 بنانا داشرلا بحوا ل دزحلاةح تس اذو ةسو ممم لكم افعل متيلع
 00 ياو ال ني ويفا اد ماو خا طبخ قاوم انس نابلانكع و نطبل ا نع مئءلاذل | نسيب اب ناحوه م ١ د لكنم انشا مم !عج
 0 ٠ . : «ه هرب رشي ىبأ نع ةكومملا

 بماونإ قب باهت هتاف هدا جلف كلعا يصيب هدا ليبس ىف دانيجلاب هيلع
 خيايس للك ُد لكم ىلع بابلا قلطاوايل امل صوملا بابس 4/ نب سمس ىا:منخلا
 يسوم ارو دض نع مفدا ومعها هب هدد بعد نب بغارلا هشيب ارك عياش
 ظ نم العال كري مل هبا فنصملا عيمص ميضقو هب هرطت قارمطلا لاك انه ىو ىمنا كوم ومنو ئيصخلا نب و بع هيد يفينعلا لاذ ةماما ىلإ نع
 فكر دك دس اوه ن ويؤسس تامكأو ه د وجو عم بيهم وهو قارطلا

 م

 كون اكاويلا ىمامصللا هاًرع ول يد نلا هزتماو حصص كك لاف د وكذنملا ظندلاب
 ةلمهلا ىلا نوكسو مملاو فاتلازخغب ةو ىىتعلا ةر وج قو اجاب لع
 تاني ةماجماوافّملا ةرمث فئضملا طسمب واولا جه و ةلهوملا كارلا مو
 كك ةزعو نئجلاو ىبج احلا لكث و نمر اعلا اهيوتن د ئحل اطنخ ند عطنا

 1 عحوو صرج اونؤمملا نم ازوداةشسيهو اد نيويسرو ىئن ١ نم اود اغا

 ظ بما 3 رعهد وعو ناوملا لها كي حلا لميا كي دحلان بط اذا سارضالا
1 

 ١ فاور معك ار مما !ولعجكرسل ابط نا ئعاريجرت ني نل اه-ملمجلا ام د لاق
 | ههركولو هم كو هنييدو هلوسير هاري ند وانيلع قطصلا اثنا
 <بييص نع يوببلا بطلا ف مبعد وباو يدسلا نب و بط نوكالكملا
 66 3 , ىفيرلا هنعيبهاهر و تاَعْد فاربطلا لاحر ىهيسلا لاك
 فيلرهسا لوسير اياول ام بلقلا امن هناف هومرلا يا صل ام نزح إب 3

نت ىكنر ناذ ضي اليخ يلااه ىبظ او مسشن ا اوعيجا لاق كني |
 | ىسشنل| ل 

 - يهب ىلا ادل و بط نط ابل ابونتي و تؤشل نب, ةيونفا سيشّس و داقنل و

 42 ش <« « . ئسح هدانسا ى قيعلا ل او ىس بع نبا نع

 انيرام

 / ُي يع م«. هس ل] ة ميج تيدا نلا ناأ» 71

 وهو بولصملا ديعس نب ينم ىويملا لاق مهاماىنا نع ىهيدلاا دل و بط
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 قيس الرب يزل ىتنطم ودمت اوع ءاس خانلاو ةرئب و حدد ىك نب أياد

 عين” ميدامل ع ادهن اجت و ىتنش دل !اّىلظ ل ندر رب نود اواةرومب ا

 تمتد دمح [طوهو ب ىبحلا يداشلاهل مل صحو يح كنق جب

 نم“ ماحدا ف ساشع نما نذ اكان م ئم وهنأ مكي كلنا فرشد بى لع ىأ

 فلا عزو اذ ازيك طماط عب جولف نع جيبا عير ا ينسب نب تب[ كي يدل

 يسرا ىصنعح نب مع نع ىججرل طر اع نب ريحا نع نع ئبصنلا ب دوملا مساعلا:
 تائيهاولاى يئوخلا نيل علا' ملثاو نع طايل ها درمم نع
 يح داحا طابخلا هددا نبع نإ فورعملا وي نع نب لاك عميل كبي يح ش

 أ وير وبيج اس

 | لاتلا نينب,ج8لد الأنف مماوعدو ارعس مج رلاب مل
 نيم حسا 4 ياهو الم ترودو موك د لا ظ

 ما نععبل اينصمي يدري نا يللاب وطن ضرالا نان هلوتب هبيتمتنل
 لسلاح ايي ]ناني ططتي الان وم نسوا نم رم اسنلا ٍمِطَعس للحا شب

 هن لز ديدنلا ناب تايزقا نم كرما كاملا عتايط لعتدلاج ل
 داهجلاو ين كد ارشلل م ىملارج حا ابصلا برعو اين دلا ممل هيك |

 كات مومو يذلا هر دايط وش ع ككدات سنا نع ملتح ١
 ىف لأ35 و ديجم يملا في زي نب نا أح نب ؤسس نب | مس نارلحا

 7 :: سس لورفتنبم أ ل واوا قيال ل قبل لك ٍْ :

 ىتيطرملا كاكمب هنن دلو بح كا ريكو مربح نب هناذ مايرسماب يمرلاب متجلع ١

 ا ئلفك دال, ىئسلا ناهق او ةيكحلا هيلع شت الاه سقما عزوؤت انت وممللا صا
 2 هلاحر ضيفا باجمد ةياطالب ع

 052 مقدوهو كيلااانب ؛ م احالح

 رة د عج نملك 0 تيب لطزرابخ م نين يا

 2 ا رق خذ اب كج كيتا ١
 010 يئيعش لام صاقو ي) نب حتعسن نع نسنط نوكتسلا
 ء:. لوكا هت اخالخ |
 ال !انظنو يمل اراتسكم هرم ةذسك يمن اهدلل اونا يتب زل اب مولع ْ
 ' و بشتلا يا؟نملإب تح نيو بصملا فقتي و ملبلاب تعد ثناو |

 ١ اخ هيما بنسل كوخ ميل اب به نيو نتن بيلي و ضحلاب قلاخلا
 | هع 0 ا عا اعسلا وطني دراي يباكلاو صم احلاو'
 بطلإو ممدونا هيه# /؛ص اخي بكلاو لاضإلاو دمه او ىلحخلاو ردصلاو
 2. نيم وم ارببا ىلع نع يوما

 ايحلا سا ننلأ نم ,لصاو د نيأيرال ب تيمس 1 دهام سلاح ك6
 تلامس انسوعو أ ةجورلا نعاهرم كت انزال كك ذانيلع قلظ)
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 ماكل(

 سيعلا

 زو دملرممل توك !ءادو

 يو وح وح تباعا ب
 هى اسارملا اطع نب نامكع نع هع هن لع نه هدد دبع نب يركع رخ تيفو نبا

 أ لاا هردلا ف نع هجولا' ان نود ند تادردلا هل نع ىدانعاب كم نع هيبا نع

 لييبا اناو قب سن هن هاسكي ادي 0 عوئص وم ين وجلا نبا

 كل”اقرو ىلا :كورتم صحو ىئسش ىسيل يسحلا نب د ىوتحاقكلا نع
 ادن دلا لإ كين نح نمالوصوم عيون هكذ ”ميلاملا بلاطلا ئرح نبا

 هتاعوص رم ادن وحلا عيبا هجرس حاج ا ىوماتسإد ردك احلا هجرحأ

 أ وحك او اوبس نب نب كبي دح نب دجال و هاو « دانس جملا ئ داك و

 كوالا د ملصاهداسسأو لاو ةمايتلا مو [ب ىه ابأ ى اه مالو الا تااهيما
 طسو كل هدزع عد يينللا كاتو ىش اوكرشتلا ىف مهدت ىلع هنمكل

 كج ع هليستلرم دك درتد بايت نئيصصخلل نب و ى ميد ىف ارجطلا

 قرط هلو السر هل وو هيل امكداك نحب اثلا نم كعلرمتثم اكد د نم
 ) دف نجنالا نقاوب نصامح ميِد رثخ ١

 م يي طسوتلا ىارمصتن اب ميل ِآسلاد راقولا ىا ةنيكسلاب ميلع
 داتملايكسملا نيب ن وكي إب رمكزي انحبب ىكمم ا ف طير متلاو طازم نا.ىف ط
 تانك اع انألل كل طلع ليج واننا وسال ايرم لا جيمل بين د

 دضخيف اغا ا.واءارشمال ا. تيلارينت فينح نأ يعبشلإد راوصاو
 نو يس ىم أ نع قعد بط هوي ىلث بللع نا بجا و لب ىلوا ىىحملا
 ا + ةنوكدنإلب شنيع للا نمر يرهكنالا

 ايات هوتسشاو قالوه نونانرو قورنت: رظفلإمتللا امنه

 5 ثويكلا دا ب شاوي. نكقاكدرحو ا قئزتنلا ةوعزوأ للسن اوا تس
 ىلا اره ئىسلا تاكر يذلا لسملا دا نيسداوا كابر ارلاوا١ ئ امركلا

 | ماسالا اد 0 ا ا

 داو دال) "ليج نم اد صولا ناهشو كحوملا دوره مع نم :

 | تاس ل د ! لي نمل اخ 0 ا 6
 تعيلصا دوليا قعد رثد نمسلل ظلاوت !ؤ علان اًموق ةدمانسسلا

 ا انئبسل ١ جالص ) نم نع البول او اهل رم هج

 الزب وهاس نيك جوج كي دح ن بطلا ق د نايل
 تلا ثاتلىممم ان داع. م ارخ م ١ ب هيدا بمع

 0 تما اكو استر هضارج الاد ني اند يعن دل ناي مقلم
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 و ميقنت هلا لا هن هادو ءولعص كأن
 2 000 مم اووه ارك ةيعر سال ةب وعل ةر ابءىط ىميذ هونغ
 56 يشير ا اد ةموس د كاسح لكا نب بج اولا ليانيع



 | ىراقل اهاور و مهمسمل اني ميد ىجيملا ىر نمل ألات باطخلا نب نع (رب نع
 ' («+ ْ «ء.خىارعلا ظئاحلا

 _لوص !ىضي اهرمخ إب قد ذب (ئاوسلا ىتل |ينذ ؛5 اوسلاب يلع
 أ لهنورذعلاب به نيو حشللا د,تحو نعبلا اولي و رمل | عزنتو نانسالا

 ا صوخس لمللا ئم ماشا مس يلع ردد ا ىللح طصملا ناك مم نم و ناطيشنل|

 ١ هلل! يدرواملا دلع هاكحابذ ةي وصار نب ىاعجأ به درر نمو هب هاذ
 ١ مهلععب ؛ لذ ف جنش هب ىو كح جفن رمل ريع هكرت نم ناو ة كسم لكل
 ١ تما زئارل م ادالوئح ىلا عيتست نود نال وح ىلا ةممش نود هٌرحاو اولا نوكس و |. طهانحلا علب كالؤملا رابجلا دبع فيزس كَم منكل هب وجو مدعىلع عاجإلا
 ا 6م *و 1 0 ىنانهانزاد ران زو اهلملا نم وسمجادسلا بش ماشلاب

 ١ ىشحم !نمرا اش وكل اتلطم لك ماقنا نفرا كس اومزلا يل ماسلإب مكيلع
 ْ رزع اييلا كونت ١ ٠ شن وبيج 3 نامل ارتحادارملا لو بكرشملاو

 نمرا ثلا خخ ردو تطئاششلا كاف د اهسشلا ممللعو نب دلارما ل لتخا - م

 ١ لاِجرءلاحر دنمض ىعيوبا ه اور نلد مهيعض ادرك ه ساس يئيمل /
 / هدا نيريه انطصم ناهس ءابع ةزيص ءاشلأي ااه ماقثأب مع 03 : هنرااقس « ٠ لوط تردحو عيمفلا

 ا هئال مهبل يه نصا نتي واش ماشلا ىلأ هعشلا نع عتب منتما يا

 | هب ابام يلاداع من ئيلا عراب كوزنل انف مدل ساحر نعرتعم م هلك ىلا

 | ل انت اجورع مس !ناز ةدشنلا يسد و ننتج كل اليبس نوكي اليل
 اهيأور يو هسارماب يما تلاايلها ظْنمح و انيظنح ل نط ىاءلضأو ماكشاب
 | ىثو لكون نم نأذ ءانصمإم تتبث ناذر وهو ىحو لق لك تن لئكل ل بن

 1 الس يات لانس :ملاغأو نع بط مادا له ١ يعد رد تي داحا ه نه و | ماه وعو ثيداحالاه نهد قايس بيع فرحلا نب داق هب مايتلا لئكت ||
 لتس انهو ذاعسو دْحِي حل لوم مسو يلع هيد اص يب ف . كني مالا ل ١ انه قهرا .ةتايوتم
 ْ هورك يم ا نت ماما ىلا اموانف نالاسبس مهن ماشسأ ىلا اه واذ لزغلا نب هنا
 | ؟ىرلك ىناساب كفاررطلا هاور ىثيهلا لاق عتبإل ثيدح ينوجلا نب' لاق

 ظ ا هط طوب رلا عهرب و مكالملاه ديكو هاجلا تاحرد و يرن و ةزحملا :

 | [ تالا فسبن ىمذاك اهلهم ق6 نإ تتيح و ةسولس ون حب اهزاطبجلاتللا
 0 | لاف هرنجني م. واعم نع بطات اوماوايحا مد ايكو صولا طببصم و

 ه9 و

1 

١ 0 
 أ 1
١ 
١ 1 ْ
 

0 
١ 
  0ا

3 
4 

 ا



 منيب مجنارّمل او مسا ةياماهن هلو لضل بايد لسمك نبانشلاب ماع ظ
 ببياقيعفم لىلكا ءايللتآب

 لاقانُسومد ام دارشدأ نب لزننوو يوائسلاو يرالا ببسلاو جاور بطو
 قيّمح وزب افظنلا سيج لمت .ميغأ ميستتت نأرخلاو لسحلا هلوق ىبيطلا
 نيوبالادح ا لاذخاو ني امسللا دح ارملخلا مهل ىمىخ هيستروب قيم رعَو
 ه4 هانت ةأاداوم ضرملا نما كلاود ضرما و يبااةشرسظملالاقو

 تارّعلا و س املل انش هيد لسسصلا ئ ىلاعت لاق لل أم اراصو:ةي كسلا
 تايبكللا بلشلا صارما جايج عيتشا نب لاك وى و رصلا اماغشب

 تاوبهملاو

 باطلإلع هلال ىلا و مسطتلا ئه ارداو تانيللا نمدمح امهلافشن ناشناو
 فككذ نك مةيتحلاب افشبلا ونين هاوس ب اك هدسيمررول ام ةيلاملا

 ىلع دك لا د وفتسم نب نع بطلا تك ه'هنم دارملا وردت و ههين ىلع
 ء 2 هدوعس نبع رهوم ميععلا بتشان قدملاكاقو اييظرشم
 م هب دارملا ناقتي عم مكان هن اف هملع !اوموادو هومزلا ىا ىرضصلاب مله

 اياو ةنلا نلخ ند ةدابعلا عب ق رصلا ىا محل! اقدر ةد ابمنا |

 نع.جورخلا يارووغلا عم هئانهيم عومولا اهو خاوهويتحا:ب نكلاو
 ة.اناميلاو فيلا هدنااولسو مهجر اف نالخبش ىو الا اهد وّدعاطلا
 مبحاصلا نيب ابن دل نم ىد سسل و ئنفيل ابالأ يلي ةٌرح كلل لهب اهم سبل هال
 ى هلك ةرحالارما م بلتلا عار و ٌمحلاو نمالا ىه و ٌديئداعل اعمال )
 . الو ءاؤايكأ نب ارح ئئيلا دعب دنح]تويءمل هن از ماك ايي داو هلك
 مكرم انك اياونحا هع اءابنع اونوكوائووب اننالو اودع اهالواوب سا(

 لم تدار زاد مات هرم و ها ضو دلي كت هقلاسد هللا
 وهؤ.ّىطا كورلا يا قبصلاد ”جلتالاو مولا ىو اسسلا اضن! هنع

 جا ذأ تشالا خي نالكأ5 زرصك جراوملا ناعما لجتسي سو ب نككأ د

 هسا هبورمالا دامت ق دصلا يركشلا لاق هييبنن س ايملاو ماكملا
 عار كيال يعامل لاو ةيشالمد اور سها اوتسا ىلا !و هماظن هند و |

 ي ذل اوه ن داصلا ىبس اهن !ل او و هريع وا هسنن ئمدا> هببع قددصلا

 تعال و هدق حالص لجا نم ىلا بولق ئ كون بنت لك جرح اول ىل ابيال
 | م َق دصلاب تبلط اذاو هلع نسنح نم داك لافطم ىلع نسانلا حلطا
 ' ف دضلا نأذ ةرثخالاو اينرلا تناجت نب ئتلهابس متت ارم ذك اطعا
 ملاناو ينل عماجع ما ل 1قبسربلاو حاصلا ليغلا ىلا ىاربل !ىلا دسم
 ١ كلا ل ضال اوهد ق ىصلا ١ ثا نيب ياردضلا نب اة انيلا لصم ىا.ةديملا ىلا ويبي
 دارانا هن الابب !ىلعب رمل قدصل !:ععرتخ اذا لجردا نال كلو ةدّرذ ا ىلا يدرب

 | تلساو تبرلطس وا تيل د هل لاقي انا ناخب يدون وا ثررب قاسركي نأ

 عدد



 : هدد سس همس 0-2-0-7 .

 ْ تبيض ذو هتلؤد تتطقسو قش معد لاق نادم كال ل اق ناو معسل ر 2 ْ
 ناو منقي يملا ةإزنمأ كيم ىلا وس و نكذب هل مكييا نأ دسم همنا نع | | بنات ىهميد نيذخ ىا قرنا ىزوب و:هئالم ىاق رتعب لازيرامو هتمرح |
 لاضوي ىايراشلا ىلا يونغ ىدغل) ناو ىماعلا نع ثاعبالاو ةماقتسالا يع قليلا ليا ضو ف ار وكمل ٠ هنن مر ةن كلا ن اذنه دن محا يافا ذكل او |
 متسع يأ ايل نكسب ريع. هم خل نكمل يرو, ب نكب ىجرل !كااززب ناو ١
 هتلِذل كاك ر انيلطا ذارملا: 'معنق اعرت نيا نك ةلزنم نصولا كس كنب |

 مك( او بدلا ب اؤن نم بحا/ هناك قدصل! ميكح دوعسسم:ن نع تنع ره أ ىجج نسال ىلع وني ىلتلا ئاتنالاب وا تعمد أوا عرقا مشب انكب
 ين امله نمءزبركا ل ١ قرم خو اكئلإ او! ىلا ساانا هاذ ةاوكا اد
 | هيلحرن قبس اه اكلنت :ىقإو بس امان ةلغب يماشلا اكن انا تاكو قافنلا
 نر فلاي عشا هنا ىلع علطا ام جربو ئعيرجزلا ئوياباعر وبس انتلا
 ١ اصلا لكى! نب ئسلا نب مازكلا ىبع ةيجرت  ظح ق انتوا بداوه, فصنا
 ١ ك!ظلاولورو.هوب رك امهنصلا قى ىبه نال كاك لسجو نع نب نجرلا نبع ميو
 ا يم نكلاو مايا رحل ىاهدو ىبلا ا يدييف هن اذ مكلع طضلب متوافم نع
 1 . .ىسج ةتسوننللا لاو كالا اهو رووا لكلا ىلا يدي ناد
 نم املا ىلبوعذل !نإ قوستو ريف بصجل الون نال يا كوالا تنمل هوي كلل
 اننصلاو رئاياو لتقم نان كوعصفأ ئد يمل مسمجلا يا اسباب مّيلعو
 ىمئميلأ لاَ. اذغ نبع يمطر وجل !ىهو ميناس وحج كاماوديسلا ئب
 عجل ا ياو ما ناهي دي ةافيعشومدو ىكلا سوي نب. ليغ اهس) ملف

 رابلا :!5 كمية مغ نت اءاخ لي نل!ليءوط لطان تاب قدوه و بيلغتلا | اسال هومر ابدل أ و ديب ريكا ب [ك رع ا ئيي امان 5 النصل !ذ
 بيديي ور ايزملا واج كه يفد نت. انجاو س و.درتش اشم َنياور اظل و

 كي نحلا عي ئوزه اسد ل ييعاساف كازمإل عموامل اوال نوملانالايلأب د لين ىإنن لديع اوشا مكعيو مت يباعلا نامل تبن نع نو همظنلب يت) هرحا |
 (تب ا 1 ا ١ 1 ا مس مم نساطتسمللا نقش نب اكن .ئا ئطقرادلا لاق
 قورعلا مذ موصانل يييب يطلا ياك لذ به نم وادج للقب عمت | ناليسهلا:نم جلل عن اسال ورمل هلرمم |[ رسم نب اذ: موصل لاتلع
 تاتو مينرود |اهوطنعي هيك نيد نيشمارسككو يشأ ةدام َِتعَتَحاف
 رم هم ع ل هل ب عجل ارأ امهر ع ذو «ةسالم هم :سزو | موا كاد نع يوبيلا سطح

 ىطقرإ للا لاق ىنب ىب ارب. سنع ملم نيينيعلاا كا نمت نب نع بط هب دهن لمح لن ايمو. كم ونهخ نللج هاير أو مضاتمكا ىلع ةارن مص ماهت نيل عس يلكدا لاق نيسوسس ,رليعللا نب ىالا ةدسوع' مكد دسو يلاعت كأن ردت مون مهم الغ تناك هليالنملا اكيالاذ ايسبل اوما د. يا مروه إب ممَلع
 تارومئب ىلا نعمل نب م زخالا ةنعرن ى جح نم !قنح لك يدعم نانكد ظ

 حدس سو 22 تت لل سن أ آ



 سس فيعمل ةحتحمل ل بيرج م ل ةحص حت احح

 ] هه دعم 20 داع تسماضلانب ةدابع نعأ |

 م 5900000- 0 |

 : 00 1 ”لك. يم الو ئ
 ع دو هه لوانشلإب يمصتاشت و لوتسح ايامتإ نب لسرس ىاليلصا نم ا

 مه ىلارمجاظلا هبج . تياع ذايطنل ى هته. رع نعانم هضم صياملك ىلا هيد
 كانع زا 1 هيو حوض نس و غشا باتك ودا هدلا لب مدي. قامملا نس

 نتن هينراابكت هنو عةسم ة "نهب ىلا ىلالاع ملغ ة)ورر و ءئرسس وازع |

 .جادلوب الين ديف جاما ةديط لب هسا يشل اوبرا ىلإ ءقلاو كلغ
 .قصح ىبلا ناكروم 'ننماؤال امد ١:اهعراسا او هن حالا نلمل ا :ننءوفبوو ناحلا ظ

 ايطلا بحنانك هدا نينن نع دايما( قدا ارنح دوو لذ هنيعب ملعتسيل
 سلك طض ناك هد ١ ةطياش نع نم شاركت حال ةنادورؤد ميلا |

 قسمي ءازلات بم اجيد .كيعمس ينامبل ىلع سس نلت هتاف نبرتالاب يكيكخو ظ

 000 ون وي رد سن ىيسنع مهدزحا هي اور ىئسبل املاو
 نا اعوهترت ةرب رمد كيا ىع بنطال. ئسملا نإ عربجاو ىهذأ معمدلا
 نكموهو ءيلإ هيدا راك هموم بلك 5 وأمك منذ ىلا تلم !انشالا اع
 ْ نيتيتملاعم تن ىو بلتل ا قريب اقدم قمل !زللاو وج وتطل هاليصن

 هعطرب نببابغ نب ىع. يفي دل اجرت او انلرب الإ ماعط ومي كل :بيح نب ساو
 رب دج موي سليل لف ازين هيبلف هبنلقعق ريانا بج نم
 بط ءباذكو كي حل اركشد

 دمي ' قدري انب/ ضقت يعش مب الع ةيد هه
 ين اليل هو متجدد نتاع يمرمج ططشم بو رعف 01

 14 + اتهنجتتو سكول ها نفك ويح وفنو .ئيبصحلا قباك
 اي يبا دابا ثيدح وأ ناقد لطب كيسا
 ١ يكبضرو يذم هدع عمشال ىاذ داما قاد .يلص# ىم ايف نيسان نالاو
 | يس سلاسل ىلعالاو ديلاتخ مغ ليلل 5# اسإم هنا: عشنا قتلا
 جوش لح لجمع انمكاخ ومر ا ويولد كلح : ةيكيو ةى مل هن ا دكحاو

 أ 20 . 6. 2 لياطب تيإي مى كلوملا دي دو ؛ملفول ا نلع
 ْ ايزل وق ووش يفاكجاف + 0 ع ا الع

 يي يي سس

 ليبتو



 هسّم م يا ةأمرل ارثلي و لمتعلا ىف دب لب هراذ ٍفّوعن لب كرع قعدنا ليثو||
 بطر دراب عرتملاو عرتملا ل يب جزتالا» مك يدري و يملي ىلا لاق ةبوطرلا نم
 اضيبلاديل1تارمك/ مهدئ دلو ةرصم ةضصلار (ىلالقاوهوتئلاكلائبطر
 هأتلت معو عاش ئرمك اهل اضياه اورال سري طع نع بطر هالاظحلاو
 هد هدروأ شم نننب لحي مم نأ يد ىلواناكل هيلا 0 ارعولذ احرصم قمعبلا

 0 : ١ , . طخ تالا ئنابح نب لامو ناسللا
 باشسلا ابر يدري ىلا جببرتملا ىيشلا و عرلاصد ةات وجتهانتلاب يلع
 نيد تري د سنام أب ماذ ىعيصقلا مفاضاو قسبلاي ١ قعد الحلا نسؤئال

 علمود و بسمع ئع رابعا هناك كارت نمارهو دليلا ملل مشب و مسالا ظ

 بدو يجاعالا ىز نب انمال ه كتن هريعلا نه هيبرعلابنزاحا همهت ن'لاقو ||
 هن تأسس رنج لها انا رهجأ ىحي هيدا نبع ىنال تلق مالا لاق مهيتيئل امابرما

 ! ةيستاملأ ِح دان امل ١امأو مس رصلا سودا مدل معمشمأل اان وعربي

 ا تسعد ىلاث سسد نب ههاربع نع بط ميبرسلابايررلا تخضتفا ان او نيكل
 | ايلساط ادوس ةماهت همم ىبيخملا ايلع مسو يلع شا لص هبال وسر
 ا ب عبي عسو ميله من الص ىلا عوجركن ير سيلا هتنل ىلع لاو هب ارو نم
 نئسذؤحلم هنوفلماتئادايتلا لاق ايسر افاسوليب لجريرم كيج

 كيب محلا بر اقم يفددلا لات يطايم لا لحس نيءركي هيف و ةرركذ رون انيلوع
 رجا مل .ياالا يهرملا اق ميصصلا لاجر هلاجر ميمي نيعض يكل لاو
 3 ". هملهاس سس ىرديدإ ريع نب مكس نب. ىئيع 5 ىيبع ىال

 ينعم قاند هلا نال دعسنال ل سمعا نمد! ناز ل يلتتلاباضرل !يامعادمئاب يلع |
 حفدنت أمباغتكألا يهد لماذ و هن.و دام نصر ايبدلانم ى هيلعير دعت اهكعطتمتم ال
 انفتنسالاو دوصتمنا ىلا فوكششنل ا كزت ىاث ىد املا منع, نامع نوكتسلا وا ةجاحلا هب
 كير يع اوسا نب ىلل اخ ميد ىئيرععبل ! لا ةرد اج نع ىسط لك د ىيعوا دوجوملاب
 أ خو ا ٠ . لل تحوي

 رعبش يار مشملا تياسةب اذ سلطالاب ىلا قال اومزلا يارصلاب لكلاب مييلع
 نآمع نين اكه نديسم و ىوفنلاداوهلا لل نيعلا تيك و ب ارفدالا

 اه ةيبنوأ ا. « . نافع نع يا هنع

 روصو نؤيلا نولسو يارلا ةيموارلا وتس ميلا جند ش ونعر رملاب مايلع
 هبسلس قر ودل تبن وا ةبيطلا نب جود زاد وس الا نارا يعم يشو ملا
 هم ومص يعم أك اًكدذغل بيج هن انا اشبرا هوريثنذ يسر او وسال ة رو

 : انكي اعم معنوي او ئسلا نب فنالا مومكييحلاو موكنع لحر كاثب
 43 : , هس اال متنا نب لام سن !نع يوبنل ١ بطلا

 ىيةهط. جاره نب هناذإ داشرا عوير شب او دوسالا : اب مايلح

 مي طي هلي ١ةيئادلا ى ىباي يفوالا د راد وبحوملا ى ١ د لكن م اهشس وهو

 رض

 ليلعل ان مئرلا مع انهلا

_/ 
 ناأ م



 !|ريعو 5 سلا لح يومن و لاجل او نكح قيلاو ماذخحلا و تاتشخلا عنب هارمصلا

 همسي و !نعرجم نع يروا دهع نب فيس هكر لح نب بطلا كح لل ه

 هع قنا ةبانك ةريخو :نيحا لاو فيغس نيه نل أ ل اق ةرحرش ى.ا نع ذيع نك

 ] م وي نمام هاذ برها الاو هايم اول قر ئوا زيرو ل3 اب ريدا
 3 ةيتج صم و ممطع جيمس ؛نجلا نظم نب نظت كك عر طين عد والا

 عيوب طبتط ندع لهب اللهم انمو' مكمابملا ملقبلا ضو. كول ا ابطر درأب
 كاع و فيم: نب هطعض ركنا لإ ولع ضو سابع نإ نع يىبيل بطلا و

 هم اديب اا ككاح نب يىساو لعن ئسسلا كبي دح نم هلو ئارسلا ظئاحا داك
 5 1 ابماو .. 6 يدا ةدِيعص

 اف جحا اوديتالام نما نصرك .اواوادت كن يا لب ال لاو اب ليلع

 ميع ارملا يزن امان انسابل او هنربل ارجع ازؤع نوح يعم الها نيلعو ع
 نأنلا نوكي نأ .عمتسم ال هيون دونا نب لاق احلاص نيل هل للا وجني هدييظلا ييلرلا
 0 نق ارم لاضعبل كاوح كا صخس ا وى اهملن او. ولالا
 ثعل رد كيال) نيل ملن ايس ) نبل ئمللأ لص ان د يور

 ئللا.ءب ازال ىلع م اناازا هال كيب ىدجلا نفد هييطلا هيدرات اريح
 ةفيلملا) د 0 تن و

6. 

 1 ياا 0

 نس نعد اممم اوم ١ عطب و دك يامكلعم .كالب ىلا ىبللا انما

 1 107 باركود نوسموأو هوان ا
 اه ءوسلا عز احتولص هن. اور جان ورب. لكون نو انطص
 ا 000 0 8

 عمتلا ثءيعشت تالااةاو قس امع عرب ئئع .اوخل اضاف ب اتنكو يشزْملا

 ثأك ةىركذا ىلع بويىملا تهت اول وايرستكمل ال هني. لك ال اوعت ١ ندين أيلكا ابرك
 3 ٠ يديزتلا ميكحلا هركذ ميلا لكات نيالا د اهمحل راص امه اواءيسننمل اميل

 ”«راخلا نب يا ملكر جتنا نم ءىأ ماشاف رتبل أو لثالا نابل. مسك

 للك نمو دوه د اتبع و نم كال هال برت ديرما ءدرأبا

 نمااَنَوِل و يضمدائ دضصلا اف لمي مدلل روقان هاما لسن
 ل ا سوي لا ئئيبرحلا /سو هيلع هننا لص. قطسمملا

 ي' وارتمل انا هيد داوهع يحاك ىميرشمخ كب الا اهابلا ب برلمسي ميد ىطب

 كح كنا 98 تدتلت ردا هنااكو ينحل ةياردلا ام ىلع ؟اجاوه جابم
 تي فاقل اب قداط نع جاتا ركأسمع نب دج هنسدمل هِي

 4 : عما ٠ اه نهيسهال) باييشب. نب ١



 مولع |

 نيم مزن اين اذ لبالا !دلكديب اكتكلا نارتو هاو دج اه ركعتان الاب
 راجائوم نتايكرم اغيل نوكم. ملم تشلاع الا انابتالوا كج قتنالدبا ءار.هتسلا لك
 ناش و عوبطس ميج بارش.من اكف ةكيابتم تابسلا نم نم عاب اياد يلد

 نت[ جيراعتا 5 اريد نيس برش ١ىا رهيتلا نب هشاواا لع ىمافتش ئففا

 لاب يول هلة دض مراوح رولا وبرتمعلاو ءيحلاو لتانلا مل نم
 4 ٠ > وحسم رب نع 25 هد و سئمللا موههسلا أبت ومن و لسع امس

 توك لا اقام سلا نغم اود ان. اذكربل!ث ابلابا وكت
 لااتاءاىهيلحلا لاي اداوسوحن ناذ ايل ١ اور نحا ىااهنوجل ورمك

 2 حس بوبا لايام ةساط# ياض
 البيع ادع تتم أ ييسزملاب ذب ننهنا يلج اريك لك اومملا لكيلا ضم ا ا)

 يلا )اج .ىزن ااوهلا ب ض نم اهشيلا ام لك ىف اهي و بط وانزطل انا
 هب نيرتدلاب هي اضزع صوب ا صا وط اهيقَد ئسينح هي ءاتوقدو

 ءر هزاع شيرت اطيل ميعض ا ؤير و بييبص نع بلل و دوب او ىلا
 به كدر وسابلاب بسد نياةداداصتسالابو سلا 5 سل اند!

 لبيب ديلا وصوم لعل يبطلاه كن نت مريم دوسانلا ىردحلا
 ةرعقللا ناك ناك كاذ رخو اهشالاو ئييلن الاوة دمتم نم بن وطرلا

 لفتنا داص نجل ل نت نمو ف ورهالاة 17 عا حاملا ناو د هلو يح نكت مي

 2( , ٠ ب اطاحلا نب, ىج نب نع ع لك ةريع لْيَص هر وصاب

 ”ريسيمو نأمل ال ا
 رمياعاوب ردو تاثث هلام يفتيملا لاق يندأ نع هلق لاق تلا

 ١ .كشرؤب ىسأ ىعا اطوال

 1 يسلق ةرمب اني يبت ىلا فننحلا ىصتع باج يدق ب

 تجنالا ناشحال | ف ند اهكد نيمريكي يبماو هزحا ئ يوارلا لوم عئاذبب
 ب دعنا ةيصد ىلع انوكب يدرلا نا دارملا سلو ق يَا صح نايسلاو

 ةسييبألدملاد يدرلا هدم نكت هان اهلل ي«ر اق "سيلا ناب يشد ىذا

 اًميِب هذ اورو نعل اكتمنال هاب هللعو نيدكشه ا رثح ئ ملغ يبس هد أذ تثحلا

 ناري اههييري و ممامعإ نطب ىلع ةاصحلا حلمي ناومدو ندا ركب وديملا
 يشحجازجا هي + يم رلا رج هلو او عقيامح ى١قع در ميقو ةبابسنلا

 0 017 ارو رج نب لاق عادولا مع نو هلاقا نهو نمرالا
 مهييلع ماسو هيلع هلي لص قطمللا ناذ ميكس انم سس اتلا امي
 ىسأبع نب لضااا نع بح نويخ اهب ىىري ىلا ةاصخار شو يهرلا
 هد لحدايلد م و يلع هندا بم هلدا لوسر ىدر تكلا
 9 0 . جسم ه داس اريج نب كا هركذ يم

 اونعا قندنل ياي فاست لول لاس هر شكلا. أ خير دكا
 الهر طار اكد هلال كانا فما داجد فاض أ



 كثعاضي لبهو نع مدنا ناف انذفقىذ داق لصالاتمو لوا :متالص
 ضر اعل روض انهو ل وا ةلعلا لبهتت ب نس نم ينلتسي نكل ار ىجالا
 ٠ ونجم شن ن اكخ نوهكدح و + |ىصلا ى نصايك نمابع نع بط

 ىانلا عتبج رفاق الجر يا نم 4 هل اق كك ص نحر يل هنلا ضخ ملم
 7 ماب ود مي م ناعم ءلع

 أ | ابا و صب دو ا د رع
 | ىكقلا بارغلا و لي رحل ارجالا أمهم ثادار !:هتيلنأ ل اومأل اورس اخ هلا
 : < كلان نإ ىلنانوح هدنسم  ةماشأ ىانب كر احلا

 ا ماظته ا زيجالا يا ةبيطر عم بياغيرلا اميظنماذ ىلا مكب
 مدن مصخبر رراق هر جالا مظع اوميذ اهنا وااتسواابرااهالص نافذ

 «برتلا لاخلا دبع ةعرتن اح لصلال ىهناذ ثدى وبان, لص ىلع مبظ اولا
 ال يؤيلا, سبل يرعنب لاق تاابرل | ناولسنب ميحاربا هيفو لك ام نب سنا نع

 0 م ةيوطرل امي د هبل حضوم لك يل نيالا هيما هيوم

 ظ نير ة دمتدلا ن ناكاداذ كك ةلوغو نانشساو كحيلش او هدععس نم
 لانيناد انح ائسال مل سو قورعلاو اوما جاتعن ا ان ود هلودح

 ظ اي دنع سيول فلكي ئسلا نب فرعال برعم نا
 20 + يطاانعيأ يدي رلا هنع هاقرو

 : 0 اا و حا ا ووو
 | لطان ا ىئاعملا ب كطو ل انيجلا عانت او بنكلاب يببلأ نح كيد احالا مله

 ظ كبر ممل ىلحالا يت انبُو دجويالو مهب قلق يفااب رغم ستايل نع

 | تلكياوونت او هم 8 نافالق لك ل ىبي القتيو د هراعو عمارتيا

 راكان هزحتس اوبت نكت هءابو لا ابل بدا هب وتعب هتساعشس يدرب

 كيب نح قن 0 ىنود او ئستكا!نب . عملا قداصلا بعولاب

 حيز وحلا نب ل اق عطاماى | دج نع عشار ىلا! ىغ هيب اع ٍدرْعْيُن رمعم

 يصاب دجال وام اهرثكا يدب هيج درر م اح ادا
 4 دال ثذ ني شوي اهب داقواب

 ناز يبطا نين انامل الو ها) لا نعي ىلا سلا ةجإ كسب مكيلع
 ريشنن زج ارك وب ١ ظف احلا هاور قساكاج ورد ياال انف ١ نيس 2701 ليش د !

 ةسوناعم طيس ةانطت رجس نعمل ثم اهدال اب اشكو يزاريشما نزلا

| 

| © 

 رفصمرلع ةموهعم هيت ة دح ومر ظس اء يصخدو هن نيلي لع سمن ءانرد ١

 فاو ةاتدس كسا نع 0 ل دن صاع

 انك ىف, اطلا ندا سبع هدج نهرهل لياطلا كو هينم كل ىئقشلا هدأ

 1 نع هيبإنع يور نب باشكو رش كإ نب د اكك١لاق ممضعب هتاس

 6 ىيىقتح



 || تجب اهلا تاقذ ئ اضباهرجارتلو «رجالو هاو الهارب ضيرط: اريل «ديج |

 ةرجوع يركب هلااما ,ليمسو ةأن كمي دا يلعاندوهو ىئتا ناسح ننال

نسف درهم ونيف دزه 5 بررتمتلائابوهدو نم
 مماطلة مغطلا مام 

 محب ليللا  ة لصلاوهدو ربملا يري ميدو رىبتلا ياللا نالصب جذع
 ةعدز نولصت امان اكول وأهروع قاله هداتعا را كرت نوكيو مؤنلا

 نب نع سبط صن نباو دهدزلا بتبماشكو مح لرب اضاذ ة دح او
 ابععرو لشلا ةالصب ممسو يلع هلدا لصءنلا) لوسير رمال ا س ابع

 ٠ و هندأ نع نب نويسح هله ىييسل لا هرثحا يلا ميلع كاك ىيحاديذ

 و

1١ 

 6 6 «٠ه فسعضص

 مهد ند أف هي اود بوس اكل ةمهه تم هن اذرب نل |لسعم مَ
 زءانل أو لارلا نمو ميم ئيئد هساورلارب بل السخي هلّوو ونون اما
 4و هلصبس ىومب ماتلاب هطبنع ياي دل | تيب ار نكك ةرداسلا: لا ئا ْنِلَرب ىلا
 لغو لكل اوه ثولسف عمدري رلا لاق مءابلا نكس و اههاواوي تسلا
 ظ سبا نسمع نب نع بطلا معاد وب او ئسل ١نبا لضلا ىسعللا دارا بوكت

 | ةمرت ى نازيم اف هدرواو ىليدلأو ىلعب وبااضيا معه اورو و ب اطخلا

 هكبب دح ناو كرعضت منع ققنو يح نم ىنابيللا ىطس نب ناياتع
 مى اييداربز علا ىبع نب يمر ىف ناسللا ئ مقاسو تبملدأل و ليَ 1

 ريال ) ٠ اييلع عماتيالريكاتم كنب داحا.مل لويمح عِلس لافاو ظ

 الكل ئينكنن ناف ناطرشللا متم ومناسب الور قالا ماظما لشن لع ظ
 ف سكشلا نمو ناطيشلا قدا لن نب حرص ئسحا زعل يح قيعتملا ىأ

 كرما ىع رون م ندا ةززمك ضن املا ىئ لاق ميه وضتنل او متسلا نلت
 مفلاّمَلَك اماو .متح اصمو ميلع ساما يرد انا يبري خس اير بلط انا

 ءلدمأو وأو دو هج لعو م لكد | ئ لع برامج
 رمهلأ نام رف اموطرخ

 ددنع بقر هيدلالا لوم نم ظلي انج ملع لويسمو هب مكتب امه نئح اوم
 تس سسسسما

 مس

 رايحالاو هيئارملا تايال| نم كلذ وكو ئيبت اف اءارك ع ظف احل يلعن
 ايبارعانارباج نع ب امل الا ين اريكمل ا مينلَسنلار اطل او منونسلا
 ظ مد هونعرلا يلع رمل فاهم ساس دب نا يح حسو ميلع هيدا فصول ©ىم

 | سيشل ه وح « ..هزكئدم |

 مهت داع ان اصلا باد ىن اذ ميمرصعلا مب لبللامايّسن مدكع
 نيظلكك نا(كلاو ة داقلا ىلإ هول وم فحا ذا لهن اى بآد نم ميد ايث ف

 هنارحا ىفادززتمحاو نوّمِب اسلا ليكا انيلع بظ اوةمع هس ةداع ض)

 ةبرتوهو َدياور و لاغت هيدا ىلإ يبرتو رين اهلا حج كصا ىلع
 ىعهبرف فطمد ملو ةلهجإب ّىأواناشلاه نابان ايا هبرتحلا نكن ميرا

 نوكس يللا عند تءانهمو بيب رامتلا بنون ىع اهل د اعّمس اد. ىلىنل باد

 ٍ فئبظاوم ىائبيا درّهل او سيئس ا مككر ذو ىلاككد هلو هنمو انيلنمدو

 :ىلقا



 ىلا نع مل عمم مد الا نع يهني نا 8 ىآرس اذان
 ةريمطم هربظن و لعاننإ مسا مم ملعنم ىماقلا فاق و ةبلز مل أو
 ادلل ةدرطمو مكن ايسرلتل :لصخحي! تايسلل_نكتر لصمو د اطرمو
 هانمد ماتلا لا 5 د نطلا ند ملعتب ارلا داعب !انن اش لاح يا بسلا نع

 دب اونلا نب قيللأ مايد ئ و حاحا نببلاق ىكتملاو اهلا نعىنت ةلصلا نا
 مويبو ةرهسلا نم فاجلا ةزولا ىمحاتلا مّرلاطخ اركب وب نل ا طخي ندا ْ

 مالملاىّردو ن ىلا طششنو ليسكلا بهات وهجولانسكخؤو. كلتلا
 نع شن دك تن رح |يسلا نناثل ىرارلا بكوكتا يرن انك اريسلا نم مهموم
 اره مور عمي الو بيزع بيعي كب ليج ند للاة يبيع يلاغُد هيد ا ىقر ىل لب

 م ندع وهن در يله ايلا مس اما يأ نع قعد كك ثد هكري دج اكزن عم
 نايلسؤع بط منع ىلاتت ديدا مز در دلل تأ نح عةإتلا و ركأشع ثنا
 يىانعلا طرد ىلع 35ل اق هئههبن١ ئضررب اج نع ىسلا نب .ىسناشلا
 نايرلس نب نزلا بع نع ىف اربطلا ىمس ى يئيسل كاتو يبعد نلاهرماد |
 < ب0 23 4 ٠ نابح وب همك دووآ دوب) رفعص ن وحلا ىإ نبا |
 ناكالاةو لح ن ودع قمميلا دياور ظفل أود تح فوصل اس امل هلع ||

 لكلا ولئن ول نه ةمااث ! ىلإ تيسج نما هتياور ئ ان دل ا دازو مب وف |
 كورذقتل ا ورنكتلا ثرروب ىوصلا ىلارظنلا ناو ةرخ لائقاونرصت ْ

 م لك: نبو معط لق هركفت ركن ف مدلا لكس مدادبازو ىرخ نيكحلا و نيكحلا
 بدا نن نيعب ىس ؟تل١تلقل أو هبلق ىسقو هنادب ىظعو هميطزنكركذ
 ليما رج او يام ساو زم نفاع قوي كا ظوسظنلا ب. ئننايلعم رع
 ىنبيل ئب يرعبلا نسسلا لاة و كي ىجلاب تتحلأد ةاورلا ضحب مكس
 بى هيسلل نمو هيلو هودحي هارون هند دان مدل امض اون ثوصلا
 يردك همسسدئ ناوحال !ىلاعوج ركل اوايددلاّى دعدزلل ارانيظا١

 تملسن نوصلا كتل بسس امةرم هل ليه و ىلاكت هل ةئئازمو
 عاارتموا سن تيكز (شادلائارسن تلق نال13بينخخ الا ل يّصد
 فسرت نع قد بع ني ليغ اوسأ ةياور ند بش كك ىدر توكشاقمض
 ١15 منع هسا صرب ىلاهه لأ” مم امأ ىب.أ نع ن١ىعم نب دل اخ نع
 هرع لاؤو هومسهنمَىّح و ىركل!ىيادوب نب هي# مق ى ّى ارعلا نزلا
 لاهم مشو شايع نب ليع اساو هوئحصراقلا د وأد نب هه) بلع ند
 عة بفرع همته و هج دحوا هباء ا بور 4 ٠ يررق جتردإ نس زؤت وا

 بغيط اوزيل بيط )نم يا هبط نم هن اذ هلل ابي ازرسمخل أ يحب ماج
 هدنا دبع نع بطلا معرب اريد نعت روهضفب داو عار نأ ةلنم |

 | مسيو يلح هيناولص مها لوسر يده ١ ىت ايذع هدأ صد رفح نبا

 تائايع ماشتو متايسرتكت رلصاجو ميري لا يرشت ةب وق يللا مايق انا

٠ 
١ 

| 



 2 . ةكوزتم بل. ى تح نب م نم مدهو ىئيرلا .لا3 و احيا ف اجطلا] نك

 عفوك ج جوال عال هيو داكن اووب جمد ميطرل 6 اسكلإب ممله

 اذ عين رنج نفزالا ى دحوتر هل قاسند لو فار وال تبدز مهن نوكسسط

 0 قاع طتسي يزلا لطل اوهلو لي ارسا ئب ىلع لزنيا نملأ نن

 . جلع لد لك جيتا ايلا اببلتني نئايبججر لا هذ لكوب و,

 ا م رامرمو + لف 0م عرس دو قطن مهب يطلب

 مث د درإب وحد ا»بام ف ليملا زمبح اذ مكحلا بلا يحي يسب

 6 ا ( يم ورلأ بيبروص نع يونا بطلا ىف همدوب :ييدهلا نزل لمب لب

 المع عب كك ابملا ادخل اوه: هن اذ نوويسلاب ع

 8 مدت اولا اة اهي ييطتخ عج صبد نعلجيلاو كميل كو
 © ةنمأ اني : هلل 0 7 2 سي تبا كقرك د ' انكر , انسجل 6و نو

 دلع ريتال حدوح اور ئ وةك شيبلا جوملا |ثيعركم
 ضرعد تلحلا ف عجو ةز نمل !نم هب طعنت افشب مهب ميم ًعسسم
 | 3-3 نمرود راخ موو تبسجلا تن نيود فني لاي يووم 41 يبت

 يف :صتض] نق و انهذ ىَتج ازو ص|رمال | ىد نب عولض لل. نطبتسملا اشفلا
 .هعائاشم نا لعاهرع ندد هدد وجول ئينكي ىف ةيهيعسسلا ني.كت ىحلا

 عمانناهيينجحاو لك تكو كوص !اييال يضخ افاد 0-777

 سيف ماعم روكا عماوج ف وا نع كل ذب زن عتسسيالو نلتن#/او دال مه

 تنم نسا ومس لاكي شاع تجاميسلا نصخخ تب

 ىققاع د : 20 نك ٠ تح ارحاسملا تءاّقب املا

 -. ليث قيساكملها نميتيو باعت: نايزابحب 1 كاع

 ىنانلا نتي تؤلم ا جرا يسمو ب اكءررط 57

 فاين نامل دود زخم ئاسملا نين خانه ىر نئسملا لاك متملاو, ىل املا بحب

 نلهانلا هرم امانهبا نك ةااللو امو هند ارمكئ آلا اييئف امال وعظ ثومللم هدوفلت
 ع.القنغ « قرانا هوك ضد بخل ةيعنم ناع مج نب. يبد خرب ىلع هيلماد

 ث/انااف ! دونم الوهم تنهب يطاوطر انضإل ميلر ىو ةبحلا ايه لاس

 - وحلا عيج جججإ ل تءابللا ند. كس سيل ذ7 هيب وطرلا ند ثا فدي 3
 كاهل نم نما ويرشتل !امهلرئاظل اودالا ةجلاع» و عب ابطلا ويب

 تلمس ير نب انيق و لمحت ايا لح لك نما ان كو اعاخإ :

 5558 اصتسس مدهش راعو هادو تلوتيس ااصدو بكرم ةدرعم ا

 فضي مواذو رامون دفعت العامود ادم ايس نهزاوذاش |

 50-0 وصلب 0077 ووصل لا 1 رع عج - 2 ف و 27 ولا )وو © و6 اس 7 ب 2612 ىيبلاو



 مست انااماقأ يب جامل اليسع هريرفد د بي ةرعداداضو ١
 هن ناالا ى] ١ وهو ماسلا ال !ضرعلاب الأ ةزاخلالةدرابلا ضاومالا نم ١
 وهبه نع ب اطخنحلا نيب بخ نب نرخ 4 معضد ق ةلوح الذان تن وللا هدا نلت ا

 أ . ه٠ ءاضياىلبنلاو فمي ونا انك هادرو ّن جكياعنخ محا
 0 ا هيا اعط نلت نإ عاطعشلا هك د

 ىل عني لهن تاحلاصلا تح ايشنابلا اناث ةئدابالا ةوتدالو ذوحالوررم+ سد او
 1ع لب نيمو كيسحلب هتهفا وو دويو ايزل اةوت قست منيا نع بع |
 عيا هن « ءارج ضيسنهوهو ب ويا نب سرج ميم ناب هروغو يقيعلاهلعا

 6 ةرههسلا ه نه ةرامب ىاكر ابل ةرصتسا 0 فيرد

 لوصا ىكياروة.ىحوماسإ 0 موق اكتب | ا

 تيزلاوانؤنيزلا لها دارلل نآ لج تبعي عن هبط وؤت دولاب ةنضيعم ة ةىدت

 1 و لا ىلا ئدعجلارب 1 ارن.جمحتع نك

 يصب و ةعبسيل نب هدد قارعطللا ب وه هج ةدام بول هيو جساس

 ”٠ لططحيإ وش فلا ذجةهس دارك د نكل لاَ جيصيعلا لاجر هلاجر |

 ا نممف جدن 2 <« هب نكذب راح يإ نع عاصوبا

 . يديانن مريس! يا اهىعو مالسالا مج. متاجوز يا كي اس
 تييبرذ نتن هسا باعت حساب وم اص جي
 ديفثكاب نيتىكاتج للا لست ءنادارللات ١لّمعت عايل وسنن ءانا لاما
 يرخحا مل دا هب «هتنكطاد امي ىه«ادساعمج توجولا الن كوملا ب راو ةورملا

 كتبيموجع ولا كي ىملارهاظ ى يطا بشل دلطسفإل و كلا جاجلا ماع نت

 :ب يل الحر وسيم ف ايمعم.ه.ع .ىدطستلا بروجوب لأَق ادحاريلخاالو ىلع ليل ىب

 ْ ةامص نما هناجاب لجل عداطع ممدعمب ب لتس! اجانب لاق

 (ةطسااعل تا عرس هو م.ءالسرم لوكس نب نع يع عولتسلا

 دافني رطلا عيب اح لجل اى دنمتلا اومزلا يتب ادمضات ان.دح ميلع
 نبرلا | نمح/ كاسيت ثناشللا يا هانرضينالو هش ىلع الي نلارسل ال! كنحالا

 ةطكطسادبب دي ا ا خه 01701 مم واب نكيقا لحي

 تحرح لاح ةمجيرت#ع نمد مج تءاابجاولا كرت منا و نيمضشتلا ىلا
 كريب نخلذ ىتمح 'و ميلع هيد اىلح هيد ١كوسرم ان 17 ذاذ ىئسأ مب تاز

 )نهد يزني ل اكس د سسلاو  عدترلا تكي ىصي جريس! عاذ غيم انتلطنان
 تارم ثالث هب ىد نيب بطو ه.بب سر او ماعأ «لؤسروببللا تلد. يارب

 م هيجل اذن اوسع كلات يا يلع لوجدو أغمي ىسويو هايد ول رد

 « «ئحرجادانسإ مدا عرس رجم ن كاك و ثنوتشوب هلاجر تلاقو

 ْ ا مياور ظيحاع 0
 .اولقعالق ررشحالب يلع ماودلا نوتيلتي ىاومؤلا يإ توفمفطت و اك

 هب ا معجم وسع صوم ها



 م و هج م م م رب ب 777 7 73 اا لت 73 هع سستتششت295رئ وب

 "تميرخإلا]ىنحتخد هحئطتمع اينمادا ىلع. ثار رنا ةريكك داروا طنا

 كت نخ ىزلا نعتنتي همويعنس و دابحل! نن تفاطي ام ىلع جاتا

 باطخلاوربتسد اوعي ماعظنللا نكك5 كصلا دز و ناو انهو قاطيالاب

 نكتب نار ىىيلم جاحلا نب لا5 وكما يلح بل ان مسكلاسننلا و كاجحرلل
 | عدو لضم هب هن افنتش نال علاج ملاضتشأب لكداعقش هيله ىلعام[بعلا
 نئعزدم اراريلعلاب ئلضتيسكلل لعد اطيغدلأ هلم لح دب ام ايككذ جان
 زدلحتلا عبلط نيريكل لع نع دق بابوهو صتشلا كاب ىلاوجر ىلا

 بااطلا يلعرم الا ىسبنا بريم ايال ناناطيلنلا,ة:داعو ريح بإب هال

 هفاعو هلع ن وكي ناريلخلا بلاطل ىئبثي ل تب قاجرإلا اكو هلاع لمجد
 ىويصو هنم لل تداو هب حغشتنيرول ملم م نعاذا ئهصلا ئ ملام

 هدد! نأذ

 فم كيال عتح نامحوبنم مجمو تنغ و اتلرم مال هيداوؤو ةياورظفد و |(

 دار ايط نم نب "نامت اعاوكتت يلمتولاو اكن اراخ عج مدع بالا ظ
 ةيلسضم ا هاذاو ةيبيس ةيييس ازيحو هل ودك اشيل ظطال ا ١نيعون ياو ||

 مفدا و مب هتفارو هتما ىلع ىتعف شو تلق !وهعاطلا ىلع ةءوادملا

 هددا لص ينبلا مدد نح (لصفاواه العا تاّعبط لع ه 5 دابحلائ هدد ههد ديفدعيلا 1

 هيفي كا انالا ابلضم ل بللا نم هلت نااكننال هيلين اوففد هديل

 هنعرسفمل!هوكدو يثسلا لال قم كالد الص اداهان هتان الا اعان الو

 هب ةهاوداك كثب يقيقعل 270 سل كفاغت يلع لاك وهيو هجببج دعب

 310101011110111 11 ابل

 نأكئ) او ليك ناو هيلع مود ام هدل! ىلا لاهالا بحا نا واول َىح لهال هللا

 | هيلع سالصونبلا ناهيكيياع نع يراخل ا هاور هويش المع اولعاخا ريع نأ
 اننالصنبرك نت ةنالف تلاه نص نم لات د ارم ١8 نعو ادلع لد

 لااَت اولي يعمسا ليال دنا وذ ثوومطت اهب ىاعالا ن دب نافع مادا
 ٠ كير وتم لسة وازس هتك نع نفت نمرحصي نقيذدل كلبا يداي

 ْ يركب ند تح قى دصي اما دكذ لائماوؤهنع نمارع لاو لمكلا و .ل لمدا

 دْسساإد اووعح وبه روض لب ع سيف نع هن نييلمل استاذ( يدحللا

 ليلا اءاينخاو يتضح ةيورلا انساه انت ب اهجمايكد ره اعدلواغيلا

 مع مارح رخف اذاذ طاشم ما ةب ام ماجا با ممم(

 هيدا ملم اعد ناكر وشنو يف كك ىاع اهي ممَساآو ةدامحلا نم جللم 5١

 تل مول+ هسا كالدأ دانس قشي دولا داقو كييلغا طم انغت
 ملاح او يرحل ةقفاوب ئظمللا نكت برمدا وتملك اكللاو جاودرالا
 ١ ؛رعاشملا بل اةوأىلكم نيس ةييس ازبحو لاقت لاق ىئعم ام
 1 ..انيله امل لهج قوم لهظف © انيلع دحا نلسجبالالا
ت اىيذ د انااياو لهح قتعو .رذتنال وال د

 مهسق ورب ىلع يم فاعب : ملهيتك هب 

 وع
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 0 اني 0
 اريلاطن 1 7 5( 1
 0 06 0 1 ر 0ع نوعحال
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 اذوردعم لكذ ناكو مد درعملا مصسلا برد ىف لص انوصوايزم نئيسسجف ردكم |

 نسله فمصملا ظ_لهم ائدأ مب نلغغت الو ابدد ومد هس الد هريح نأذ ىنلدأ هنود اكد او ىلاكد هيدا نيلركس هرشن نع تكمشو هرونع يلع ىلطنتن ندي اهأذ يلعةد :
 كمال يامجرلا هطخب عسلا ياو نووملا نول سو ميدوملا ةانشملا مب

 رهصن ىفيرلا هل ناك ةرنررهابان) ريحا نن هددا ىبع جرح! نقذ مباهعلا ئي
 لقف نبل يقلل ل كلبحلا يصاحب نعمب ع نلوملالنغذ نك مىعبسل اركذملا
 نئسكو كش نحل ١نمصرمن اظل لنمو ! لبانالإب مبشلا دمع نأ ميضعب ع
 ْن هريطك يلوا نىهسلاْْك ارق و ىلوا سلا الأو ظدخلأ نمازنا هلم
 ل-٠ لاغف ءمىس ه ديب لسع لاشم هل قنفذ يعصر يبجلا نيباكورو
 تاباربلاو هانلهتنسا ىثي نع هيادر 2اس ولولا فار ىلا هب تلصو ب ض
 نع أمس ردو ئاسلو كدب و يلقب هدداركذ انا بدا تاياههبلا  مكرننال
 ركذللاف دعب نمد اه ءانكل بن لحم ىغد اهتمد ارك لنا الو فلل نب دحا
 اغلحا ئه ابحاورك نذل  ىاسلل باسل انكر انكساو د صحلاو ةيعماب
 ةدسزل ! اني ايحىلع تائب ةحس كك ايما نم ملطملا ملطنملا «ملااهاكاذ

 رابخالا مشو كب نقب و لكدالو نكد ئ ر ومن ماييكسوو نئث اوللعو
 هونرلارومإل اب ناتو هنلك لل م ستسا عمه دسامّاج كريوهو انككد
 ةمومن شخ ةادلم هريس نع لك دم جلرابتلا عما نم هو نىلح م وم نم ويم
 دفيروسأب ماو تند: ىو هن فمص ميغ "نانكم اهدي ئزل مممد راو ئيسو
 بنملاراصنفاوهاظو تدار اهوملا نم للنواب تنانيقنإلا نما مباع

 دوادوي أ اور نمله كك انك س يبل ومنسلا ئي, ني هد هدرتعت يؤمرتلا ىلع
 ار هب ب يول , . مهمنعب ريل ة لصلا

 هلاول ا ان هلا نهرو ةيعرل اوارمالا عي مَتْلحام لعو اولحام مهيلع
 - اننيلع ىزلا لابو ننح اي كك حب نم اوم !!نيلع ناك نإ تيبانا ساد وسرأب |



 1 9 تمت ب 5 0 ر

 ةماس نب ين رب نع بط هركنو ميصف و مهلت اتئانل يذلا ىلا ن ىمنمجو ||
 2 0. ٠.بنماقك هلاجنر يس مهفرعا يب وو عمم

 سيو يلع هدلفم هدا لوسبر -كمعب ه5 وهطيل ةرخ0زواندلا ى حا ىلع
 نيدسم جيس ايضفتسلصي كمل اك لئداأ موي ىلصو ماساخ كيش الا موي
 د اعوعر هرب اج نع قاربطلل طسوالا قو ووطانا ىلا ١ نع كاربطلا هاورازك

 تاومبسلا َيلذع نا لبن مددالوسر أ ىلع هدداال أ هلال جنحلا باب لاع بكم
 و ملع هددا لص هيدا لوسي انراستنلا با ىونا علف ل هزم اسم ىلا نيدزراللا
 01و جاسوس جاوب تايم هوو امني جاما
 كس ىداحالا.د .«.اوجلا نم دح ا ىح ئ درد مل ىروب اسيفلأ كاتو ىلعل اجام

 تاك باطلا نم نع نت نع يهين اذ لاكتت بط اه مح ىو اجا اننا

 6 , « فبمت ىلع ةوحا يحي در و اذك ارملا ظخاحلا
 كلا ىلع درو | نكَه يخش ىاعو ىلص ارهعج ول ىردرانعجو ىصا ىلع

 + دوبي دومثسلا بحب مولا ىيس لح ةيلحلا ذاق قارطلا ةياورز
 اب تاج هاج جسوم مولعلاو حلا ةئميدم دؤيعملا

 اناا اوةيطق مهموض اواناهاو ةباجا مهم فا ئلداعلا ماماو عئقنملا ١

 هيما نيدب اعلا ةنب نو هجتتملا ةزئ نك الع عضزرخ او الخ نيو ظع اذ

 لوّسل أى لتلا بحاص ىد رئت أ عوم اول. ىلا ريدم نيخ قمل هد اندح نع

 ىق هو فدا نويبع انت ئاولأ دجيعشاو عا فلس لازر هوس ابيتيينههأنج
 ىلسيحالا يق راملا عبدو ئطساتلا عضورو ئيثكاشلا عفر و خلان ومن نم
 ده قد نط نم ايد الكس شملا اضل و بط هددا ندا خئ سوم أ همدان د
 ههب واع نب ٌحانص نع رش عج نب ىنوم هيك نعرممج نب لي عامسا نبا
 دنع هلا ردح ا اوفس يجي بابل ا باس ب
 05 ( ف : ن مجدرعارمل ني مش ىكينلا

 هدد ا ىيمع نمر ىصنم يم اعملأ ف ومسلا ياوزجلا لس انفذد ةدرمعل ! ماما ىلع

 دزهنيدد نهيب كونخغ دلي ؤْمب آرب وم هندإ نينع نان اعم يأ هيضس نم

 تيليز نذل +فوكلا لغد اكمل ملح لوو ئسح امو هد احاو مدد !بهيباعر نم

 وهو ايد كتم لسا جوها هد تشن ر امو اًعضر و لعمر امزوةن كذا

 مخو نديم كام ثكاؤ دا ماكح لا نال همالس ا صواعاجا لس !ىبص كوا

 بئانف عجم ؛ك لاقرد اج نع ءاىعلا لي اضف ى ىف يت طق انش ىبيعي

 قاد اخ باازكان هاب هند |هبمع نبي اىيحاو عوته وم هند او بال يه ذلا

 )0 هدأ ارب اي بصيرمل فنيمملا: نا رعي وبو ىؤناةلتن رحم حس ىلع

 مب برعافل هج ول العدم لخد نماياطخلا طح ديروط يامطح ب ان ىلع

 00و اهو اخ رض اورو -حصق ى ىلاغت وون اوعبس هل وف كارحطياك

 جابو ةءاهيسفبا م عجب تس

 مج

 20 د يي < و

 ا ا اا تا لااا اا ا

 بوو 7 مط وجبج ترج وح
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 هلي بس أك توي فانا غال ا ويزن 5 دون ةوتسمال !ةرزرا لحج ناجم كوع در
 2 ىك دارملاو ناعما نمةاخضلاو ب انجلا لوح دو نارنملل ابيس مملؤدو

 ئطقرا كلانا فيصنلا حينم يطق نابع نب نع هارت ال نو طنق للك جرتح مثم

 كام ه«ىتع ىوسحوت درصت ل ا3 لب هه كرمال او يلع تكسو ةجرح
 )م 6 ) .«تانتوه ينيملا كاقو

 1 ب01 تيس والت اع يسر يلام فسخ

 طا يوزلب ادع اهرهاغإ ١ 5. هاوائ ع حبلا + حزبا ةينسرما ينللرملل

 بلم الر و كك جدم ىف هد اَغ لك ىو هريع ىحا!انملع علطتال يل نط انلا

 هنواعن ناةيبزمملا حرشم ىو هملظمت داقتع !ىلع ب هب قطنن هيادنع اون ام .

 *:سيدخج نيالا لايت يي سو هيكل عالح لاسم كادت انا

 َداَرْرَطؤِئَف و قاع نه لع فعال ارو ايصااتصتا ناانينكياما لاق 111
 40 ( ١ ئيعم نيو انكو كورتم س حلاق ناطلا مند ويا ديرص نيا

 نضصوحلا :ةمقلان يلعاورب ئحاقرتني.نل يقعوم نارتفا ونا ارتطلا متت ىلع |
 قاد مدع ى ورلارستح يلولأ لاق هريسفتب سانلاماخا ناك ذهل و

 انلع ممهايظحب دارا جباوعل ا ظع نع مطلب ام هع مضت ى عجذا ضاتنا

 سابع نب لات يح ىلع رودصو لاق نو كاوهل“دابملاو س ابع نباو

 ب د ياو حي ا ل

 تتر | تكس اذاو:ىاضف !هتلاس اذا تنك اق الع ةباععل امتلك ام

 0-0 وج جس وب -,لإضعن للك نم ذوعتب نع ناك و

 دابا ةياييرع وول كج و هييرع د ومال( نون اسا لوم ةبعملا ١

 هيتاي عايل ك:نيسم وفا مىحوم اكبر هتبيار معن كات انه يع تبطلا

 '.|ناهيعرزنو اذ ىلع اع انس ةارم ايجي وما يانا ريحا حرتح او ئسحل ابااي
 | هسا كوشر تدي انا لا هلاثش ميلأ لتسير اف يبل الآ ملامك امد امم نع
 تلا ند لاق كبي نجلا كد كاعلث يّ و .! عمر, ل ووتي مسيو يلع هيد !ىلص

 .|ى فاو مكون .لهغئالول نعتةلاتخا وهوه ام: لاسم ذك ئب هالتبس ه ددبن

 يع ئعايلع لاس نع نأ نيس يل !نعئظكت الا حرتحاو نكس ف! عم نأ

 قو نيا و اوباما مزه ئاكضعان )هلا نوعا ع لاَتَم هباجاو

 ميسي اع «ياهصلالب اضخ ن كح ىسط ىلع ايزرك ف عب هدنا ىاقباالوبا اور

 لإ نب عاص قارجطلا دنع هيض يويردلا ناقو يه ذلا همام جيعص الت
 | هيلع هسا هينا كوسر لاقدر و ىلإ نعتازعلا م هاو فيفنم دوسالا
 < ات تاقث اجي ئيملا لاق نقرا كتر انه هسا ةراث ران نم لسن

 ترياعو محل و نحااصتخالا ئ هب لصتسا او ففكصتس يا ىعنن اناو نيتح قاع ||

 ب بسر ووو كودعمج و ةيلاسضن | يمس هنه نموا

 ظ

 قدوم



 و سو ميسي سي سس سس

 : داك ليما ادع يدودال لاغ ناره اظنان اك ىلعدانلالا ئخ ىدوبالو

 يارطلا جارتحاو يف يلع نم اناو ئم ىلع هلم ى كاهنالا نعم 5220-0
 نيا تلقذ هنكلت ند ههنا كم ىلا ايلع تبع هن فاس

 تسلق تمر الذ هس هكاهتلم لاس اوم اك 6 ركمبال تعب
 س انلاىلدأوميشا ندد لت ال اتم انكر ١ نك اع نم كد ارهينناذوسراب

 هنعطبرو و ياح وبا هرك د دس طيف !ددع دول المل ءاووو عدم
 ه..غجالا ىد طنم سيخا جرحا هنت عش الاول هسل اجور ةنيقب ندع

 و يلع هيد اىكص هيد ١ لك وسر تثيعي لاك هينا ع5 نب نب نب ,نع دنكلا

 م ىلع يلعت ملفت ذا لأنتت ىضانحرتحالاو ىلع اهدح ! ىلع نمل اىلا نيب
 ىطصاواوبسد توم سلارهطح هدح لغه طخ اقتران ناو 5-5
 ةيقبغ د هبه تيتا انلخ كلك اهب يبلا لا ىلاخ بطن هس ىسلا نمةارداىلع
 1967 بضايل وشر فر لطم هدو بضعلا تيارند هيلع ىرتْم باتكلا
 كات يرعب ميل ووهو هنماناو جمب ان لي قيال كاتخ هي هديل ا

 بر مهتم ابو م وببج هقْشسو يرنكلا حجالا ى قارعلا نيزل م كلان دج

 نب ن١ ىع كب دح نب يامل او ينمزتلا ىورو !لاحر هلاحر

 يف دوهو مئمانأو ئمايلع نأ ىلع نس دو درت اعرومرم .لبوط نمت ءوينمنملا
 مهيوثسج انعم حديد صمام يهيم لاذ 2ع تو مما

 ل احزر هليمك تن ةانكماي دعب ريهف سلام نحول نوكسو كيرلا احلا

 دانمس1/> لاق يبد نلأ كاف“ مفوكلا لزب ةبحجمل قا يدملا نجسلا جنن يف واسنلا
 ا 6- م6 هن : )2 ءىلقج منصوب

 بمد ميهويجف الط ىلا قبلا 5 يبكي ئه اص ذي نس ىحاإ ارءلز ع ئم ىلع

 يلع ها ىلص هيلا لوسر ناتو انكل اق س أبع نب , نع ِ اربطلا جرحا

 هبل ىئبسلا لاق ه اع يلا اه دنيسي رذ ادييع يقيس يلع ىلا ريع حسو
 ا جوا ردد نحال هتك الني رااللا ١ايج تيياعسسإم ارولا نع ظط زيك اوم ١

 لاك عيبرلا نب نب هنيكا دم هدفنبغرتسإلا ونت همر يؤول عب لاح

 6ع 1 ليوا و عيني دجال اكو ىكسب ىسبل ؛ ىجحع

 07177111 اجب يسوم نم. ن وراهم هل زخم ئس ىلع

 هلا ةبب ان ابل ادن وطلاىلا حرتح ا لباريس ا ىد,هموو ىنلخئح

 ْ بريد ىيال نناال هل وقب مثيب ةلوجلا ىاميجم هبشلا بجو ناكاكو ى امّكلا

 قبه ةىلل !؛يميح يد هب لل ايضنم ال انش مهد رطسلاو نيو سان عركس كزتنر

 م ل يي نال نيس انا زد ةكرول ا ئةىبنلا ىلت انالاعن ليلا بى رعج نيب
 م خدم معو ا اصب سب ونلبك تامر اك اديإل ةتياهم بعدا هن ن اصح

 يلا يسومريستك وتب ة 6 مزج لا ةصسم دنع ةنلاوجبو ايككانل (نودكد

 مد ارب تك هوا لالا لاخاةاه ذاق يطرتدا مؤس عمجه رك هبر ةامجانم

 ىوب ىن انلع نا! وعرب ا ةطْاداورلا5 للع نب ىس وم مم هند علق داع

 2 را



 ىف يراصنلا ميلات رابصام يلع إف ناص ن ايبا ولسلأ ئ معضعب ىشانتو ميل
 رههس مع أجوب يتم او لك ذ لات ني ىلع ةرح رت وهلالأ هن اولا عحسملا

 هنهدو د الإ رانلإب ب نعيالدن !هدنا هن !انتم نالااولاتحالالض هدان و ْ

 مامحب حمس ةيالذ كتي اي عر يل ابال لوتس انضم كلامج ماوتع لاقل هع
 يملك سك ميله يريطملاركت ون نانسسل أو فيسسلا نكأ نادل املا

 ميحام يراخ ةويلعلا ىلإ ةيسد هرزعكفنمملا طبلعب فورحلارثحاابلا نوكسو

 : ند هوو مساوا نيصركيوبأ عع نئيئ دعب نم : ابل تمشتلا قار نم رسب
 بايلاونعو "مكر نب نسحلا تحتل نع ثم يح يربطما ئعيصلا ريحا نبا

 مسار ميلطح ىر دخلا ررعس ىنإ نع هب زج ئ انومام مين ناكو هريعو ئطَم

 فوهو هللا ىيطاارمدا ائالاو مله ىلع االو_ردمكتال هرب مل هنا فملصملا يلح
 عءيعك !لاحر رج !لاجرو يملا لا ةرازبلاو حا دج ربح نكد بيع دوه ذ

 ظلم ع قنا تنكب هأنعم ىف ا ا
 طماطم لا ا ع او او لارحلا لاك هالقمب
 0ةنايزوخإ ما مييانت ود وسورينملا وز 1 يما هتلر

 7 © ها نس نب روع

 دنت ضو اجل كيا يبصلا بكا وك جيلا روم لع
 قرط هملا بكاوككا نعي اك دنا لهل ىنعب, عي اين المد ةلا
 هنعواوراو ٌكلامزب قا نعرف مباوجلا لب اضم ىف قيل ايندلا هال
 لوا ناك هيلأو اع وافاحرصم ىهيردلاه دروا ,نعو ل يا
 بيو مهن ىبط انذا يحي هيند عصي ال ثبي ىج للعلا نو ين وجلا نب لا
 6: 3ق ١ ةكوررم يع نبا

 0 ىلاملاو و ممقذ فينس يانينموملا بومصد ىلع

 وتعطل ل دك زيا اجا اهنا قايل الط
 كامطلاء أورو بو يريح ططعلا ن عزيوملا نب لان ىلع نع هع
 ىلع هيدا لص هيد اهاويهد نحال زجتليولم ديفيفاويص كو ىلإ! نهرازجلاو
 "نم اينغلا موي ئىيئاصب ند ل وأو ف:نيا ني لوأبانمح لافتخ لع تي ممسو

 نينولا ب وسمد ١ نه وهم كا هنيه يوداف انه د ىكألا تي ديصلأ وهو

 ع٠ 200 8 / ٠ تظن انا ب_وسعب لاكاو

 ىلص هدد! لوس نا هبي وذ نعش د اربظلإ عوتح ل ارلا قس دود متي ىلع
 بي لهنا كامي نتا ةلرمأ لقد دلعص هل تلاقرنصتحا ا مسو يلع سلا
 يلاخيإا لام أجلا نم ىلا كن وحك بح ناذ ىله !تيلجا كت او مهل ااخنت
 هنداك وسير ىدرباج نع ازجلا جرح او عملا لاجر هلاجر ىّجيعلا لا5
 قسطاالل اة يع اونو ٍضيد يع نيم! كاتذ نش ابعلا سدي يا



 كا < ب ب تييس سيتيتس

 م ىعد كاَعْف' 31يسلا فين ناك هللا نيمع هنسناون قوه لكي اء

 لاق ميهوب هب منيح كاتند بلاط ىلا نب لع اعد
 أمن اضانن هيب ئع يمت امةغ ني يلا لعب نيالا زنحأ هناء اوس :لا
 سندا نع هس د البلا كد هرقم عع هب قيعامس هيه يشدعلا لاق

 2 2٠ فعن دوو درع نب د حميه " ىميملا لاق

 مز 70077 0 ا هدا هما دكت هيباوص لحرل !ممع

 ةلارخت هب داتاو ريعلا نك: مايتل ا لع تح ميه و هبا ذياكد واًدباو ع

 ىن أبع نب نع بط ٍفلااط ى نب يلع نع تم ةقوتحل| م محو زعاطلا بالا

 :ميابعا ريعلا باامهحم ىكتَر ل ز اكهاالأ نارما ءيلع ضرع يرش ايتن ر اع
 0 يعم نسر ةشب اع نع © سنيلسرلاو باوعخا

 0 4 1ع الاجر يرسملا لاقاك هلاجر و رجا فمع

 دد هب موج 07 ميلا مب ةكن اكسس ىلا ان اا ىلع ناجع
 ىو ماظملا سور ٌس ائيلاو ةرهاظلا مايظعلا لا لسع تدل قيراوت وع
 'ةكس اشم همرتك ىلإ هن لد نماتاب لاب نز عانق ' مكن نبا هجوتشةياوو

 ريما ىلع نع اياهم نب كاه ثيردح نم بيطخمل انك و نام ةجرت ىف لح

 يح مشو عيد د هركذذ لزق عسو ,يلع ههدإوسم مندا لوسر ت -ىويس تبيظملا

 ملعهاوزرو جازم بحاص :ةنث لا3 و اهعضلا ئ ىود نلاه رواد كاسب

 45 ١ َ ؛ طباع بابلا اهو ىهن داو لدوب انهي

 هالييدأو نه اذرأ د كريج همم رو تب يإ ل دزن ئح ىحلاعم ل وؤب نابه

 5 ه٠ اه ب انت رو

 م همدو ميغن نايالا طلو هلك نت ىلا ةن ىف ىيبامث اهالأ هننا ططتحر انع

 نال د ارملا امس مم لخ اد نإ نامل قبلا ىنيل هل اق ثمح يح خم ل مون

 اضياهلع هآءر و يدم مل اريد ١ ىلع نع 'جنزماتملا ف نك شع نب ١ ةرثح علا
 6 4 ( . ةمنعو نفد ىلا

 دارعسلب انها هناي هقاج حال ديلاظلاى !ةينعابلاا ينل مانت انباع
 هةي واعم مف ةيفلاوذهعد ارملآو حلا نع ةنم لا ىتب باور ئ ىارطلا

 دابشح| بالون ازجن نم اند و هرعو ئاربطلا َنياور ئاكعوماج اك

 ةباصالا اك اي يعض دانساب بيكم ىإ نب كو د6 بباذ عقد دق و بينع نع

 0“ هايف قت ما عقد! اذو اءامع يار كن ١ ةريسببم ىأ ئع لب أو ل, نع
 1 ماضعب لسد مل ملا لامس ةسحلا انه ضي, باب يك ئينعص موي وب وانعم

 ١ تبيطخلان لو لح ةرغن ةرغمملا هس اتدخالاز ىحرم فكك سلس اولا ااييوعد
 ملا يع اج تصوم هت فس اقوا هن ل

 كاع يشيب يو يحاور وصون يملا موي تاولصلاملصامي هلاف'ئعاب
 مون اهنملاو ها تالا هع دهن دم ايتام 70:



 بص نأ ميل اشيالو نص شم لكل وصولا بجو ا نم ىلع درو ئنحلا ىلع
 ( ٠ بيصخلانب6 دن رد, نع يعد 0 ا

 ا عكا يو وي ع 0 يسال ب ا

 ب م اين اس بده توممتب مهن اواان كلا

 00 ل اا ف جا ابا دج السا | قيسا ا
 ىمهو يرائطلاو يع ىنإنب ميحاربا ىب هيداليع مله قسمت داك ًابنلنخلا كب
 ببال نع ب اريك نعهلكل ام عكر اولا ع نب ىيحم كلا مر دس
 ركاغر يرش اولا نبعمب درذقت هكلأم كي ىبح قم بيب نع ل اقريتم ةربررشح ىفا يي ا

 29 لميسلا يض ةيناكنان وكس و ىلوالأ هيل محملا خن توصل نع هككد ات ||

 ىسانع نب سنع ثور ان اوك زن بلل: :علكملا ىو ميجا جند ةئ اجب 0

 م نا اع ةذ كلح و هيالاو هبس رئت ئ كات تر دصلا < مك لمح تام لع 1
4 

 طسوالا اللهيب اطلب لج لعبت نا و جف يا الفت كس ناك للان ادا ا

 تعيح هعمرو دب يا ناك ثيح عمم تيعتباه تنال نرحل اوريو |

 ا

 0 بدازلص هيدا لوسرو ةملكب ع ملك لاق:س ابع نب لصلاملا نع ىلع ا

 الا اة تيد ولد مهلضسو سانلا عدوي ىزنملا لع لسو ١

 6 4 ه« هذرع اره نم د اسس ا نيو ىّمِسسملا

 م يوت ئةندايلا فنك اكي ١ يي دوما ضفاداوب رم
 رومنو ىلحي أ و رعحا يرع هات شب شاص نم انّياشا حيصنلاو ظ
 م نرد وبا لاك نايلوطا يجيز ع ءاو هدنا دو ١تيبلا لها ١ ا

 تاق هدبا فن ذعار 500 ى ىلتس اعيْرِجهَن م ردع ص املا نيارع عرج | |

 ءكئلهتسو كش كد نب مسيو يلع شد الاي هددال وسر 2 عوبخل اا نه ظ

 بيشنم ام الاتي ما تك ةاكاتت كام ككذ حا يد د١الو كلذ ناكدتت داق |

 3 ١« تاتث لع يؤيد لاك انك نم لتي هتمس بس هدا فوسر نع ظ

 ءذ صنو لادلإو يلكتاو ى اقلأ نوكتيو ممبل) عنب س تلا كتيب ان اميع

 ينو اهلاأو 8 1

 هوالحاوريياغتو ريمطملا ئحخم.ْرْ (كاوقر انيطنا ناكم تيبواةرايبطلا |
 عت ايدي تنل وصولا يذانعا : نم عض انها وم زمانا و انمال نم

 بزي بارحو برك ب ارح نوكب ىس دما تيد ن لع ىا بري بازح
 تلاانتلا كرم د ةهلم لا جورح برتي باراح هبامو تاجهغملا هيلع
 هي ةي ايا و لزوم زم ند هركذ مع اعلا أ ممضوم ا اي
 نم ةيطملا) دعت لا ير وجل لاق و ككذ ري اما ومص

 0 تاو َ |جورح د يظسح مظعلإاب ىصولا

 دقئقاؤح دعوا 714 تاج م 17

 َ اص نب تمد اك نب نهعرل ا بع هم كر ندنملأ لاَ قبجاد جاهم يع



 ه٠ نكات نت ناك هدرواو نانا يحاور ميش

 بماوثلا عجلاوتيلا و ايفثات وايلب امن قلااويحز طرعتت هءاضيسو وق نع
 نسا فطو ئبطن هاهو ا هوركك تتولا ليضمن لمني باوتلا نال

 موبي مدور يعيق مد ابملا هاب

 يوم ترم اننا ءاسم يالا باقي ةسهنا باول

 فش دام رم ع دزب لجلا  باؤد اة 3ك :؛هبشسل نان قع
 ةعئئلاتفادوا لمْ !ناو دبل !صوفبخ زن تناقل ندوه أ يبون لاكي اورو يآ

 ةرثسلإو لمجو تتولا ةراعاببف َنثا ةرابزلا ةرهلاو بغارلا كات ناضمر
 > ساع نب يقدمها وو تو مح صوصخغ ارصتلا

 بنر اضحدلل لَم وهدا تالا فاتح استكو ملأ خب لاكحن ما رع و تن

 || رطحج نزو ةلاههمو عيت 6 دحومو ؤب وب, هه سيدنح زب بستو نع و
 بحول نع بط بهدوو مده هسا لاب ومفوكلا لني فاسق ياطنا

 )0 « ١ىناو للغ خعرارعلا ءخرتحو مااوعل ! نبا

 ميفاكعلا نب لات برتت كب اوتلا لوضح ى يم يأن اضسر ئةم
 ' ماههداب ع !ةيلزغم ةرتيكلا د تلزلئا ناهدو هددا نب لضفو مل عمم أ نه
 | ناضسرإو ةرسنإلا ةامك |[ نىسو هل ليش يدلاكشم نىك اهل ةاقنر
 ْ كدز دزالا يبين اس دو اذ موو كلام نب قمالاولع هن ومس ةيعئهاشملا يلاعو

 ثارعلا يف لاق يزل نب لاله و ريمي يعو ي ياستملاو يعن ( نيو رهحأ ممعض
 |دحالورب مل هنا فنسمم ا مييمصر مم اظ وراكم كمي دح حى نابت نب نه

 | ظنالابر اربلاوركاشلو قاربطناهجتح دقخ بدم وهو هد كيك نم

 | مهحج صحن ناضمر خ5 ىع ظفلب يش ىلع سم نش عوم لب تاوك ثلا

 كشريعب ذو اهيا يسيل يبس ىناريىحوا
 ب : م 0 هنا لاق دان اهع

 ْ كاجر ني تيطخلا با اي اوه زاب جترب الاله

 ها: كرشنا ايبا نما ارب لأ ليعو ىلنآ ١ مله اح ى | مط (نلا قد

 كزغالو جل اينح ياتيال ١ كاين اك ذ مال تانيا اى لاق كرخدإب ل

 لرزشلل اكضم مو درو قو هظفلب يما ممهضو ندهدلإ هركانخإلا

 فلقد لع تلح لا يبنرعلا دابن  نعر تاسع نب 9 537 انايئسر ابنحا
 | تملتذ لزؤنتن الشم اهربي تيب ازم جاجا ةارها ى هبلسملا تنب
 515-5 ا و د جما

 ناطيشلا د طروح واربح نلف ع !مقاط نك اوما اتسو يلع مسا لص
 م س آبغ نب نع هلكرات ى هبرطنحل نلمح او سيلسلا كب نيد تهد دو
 م امنا نايدداو اناشوف حاج و كزخدلاب ميكن ىسلا اوشن اختم

  زورملا محار نب ب وم كح هيا سلرنحلا هدا فينك اند ديع ىع ىلا ظ



 تاعوئص وملا صنت: ىئاكلولأ لا رهس نب لميس نع مناحىا نع كرام نع

 م مناح يا ئع هكيصح نم ئال او دو اد يا عزت ى طلح ةكوزم ىسرمو
 يلبزلاو ميادوب ١١ دلو جن احلا يف نكاسخ نب و مراكملاف لال نب و هب لفجتس نع
 بمن حرم انا فتنقملا مينمره اظو يرع أسنلأ رعس نب لمس نعرمجلك

 فنابانأذ هينفع ن رايس يف جدد لد هئالخزمالاو هاو هجزح ببطحل

 ىح نا هنمامع لك ذ طسبو لاجر حاضو بانك تاور دحا يذلا دواد
 نازل هو لاحد ب ١نكةايانعضلا ئ يه نزلا مزجو ساكلا ب نك هد اركذ

 كيداحا هل درس مهد سس انلأ ب ن ١ناك يدع نعو ثيىحلا جحلصي ناك ريحا نع
 لوا هيمن ملو محضوب يزوخا ب محو ناسللا ئ تمادو ابمما نمد

 اه 2 :٠+ لك ذلخ دزد ملو ادت هزتم ىسوم نب كااقو مات تيدح د اريابالا
 هزابملأ نق صنم قنص اعاتلاو ةدابعلا فصن هكر كلاب مل ! لبق
 يااع.ىلإ بست مليعم اع ىيضن ا اريح نبعب ىلاعد هيدا دارا ]ذاف يرخالا

 ىلع نّسعا هريس ئ ىئذ ١ لاقي مملعيرّمخاو يلا هحّودو هل هبلغ لام
 داؤعالا كين الار اض من ليم اوه ١ نح هلك ماذا اذعاو رسم ل ] بن اجلا
 سنو تردصلا مول ع ثحلا كثيرحلا دوصتعم ى هجو لك ئ يشل انو
 ىلع تدب اطتواعرشسو القع مم فه بذكل اد >ويع يي دصلاي3 ب نكلا

 فبلبام وم نم ّن دصد اع عن ام صوم دعب ند نكل لضااو للملا كد
 نع يل أي ويلمم ارب: ميك م ككلا سبل وابجاو لباد يع ب نكل وامارح
 4 : : ١ اضيا ىهثي نلا مدع ةأور و يشأ
 اذاو ق.دصلا بيجلا ىلا لضونا لجل اوأ منجا لها لع ىا جحا لع

 باكلاز انها ليعود ديجلا لُحد«قنبااةاو:نمازب١ أو نسا بصل ١ رص
 فن (نب نع وح حيمجران يا نانلالخدرم ادانرخ درعلا ب نكفاذا

 2 . 03 « هثسحلا قيمت ارمر صاملا نس ام مخ

 هدرو ةئر وص ئ يا, تكل يع نمر حايل بحاصم ياس ئ ليلت لبق
 | ةييمت ىف اررضزؤتكا(ةو حقن مل لباعتن زتكلق ناو هكا نال مح هد ف
 نن ايهعماوت ىو رصل امه اكف "بز ايف نظل اذا ئارلحد ا ىف يكونا
 م نيب موف اىهتمكمت هسسكض امين نانكمتم امهب تاث و ظن ايمعحاص

 ' . ليلا ؤرياقال فاطنملا كاق و قماتث اى يجبيطلا هرك د هذ لظب ف ىرملا
 سب ارممالاو ةدسلا مم ليلكلا لغتي ميسا عمو ١ دأرملا نك ع ربلا عم
 انكسو هناكرجو هدر ومو هز داضصخ مس يلع هدد لص قطمصملاب

 | لؤؤتسرلا مك 151 و ىلانقتن كانت هلم غلو هد ووو هشاايتقاو هللا بصح و ئح
 بِي ف ىعتن اذ هددأ نوبت منكن لاق اوموتش اذ منعرتك ا سامو ه ونحت
 متو اهاق لب وارسلا ىسيلتانا للعم باد لا جِيَجج لاماش كت دوهندا
 |١ ١ || اي عن ئرانظا لقت دكعتيمب كا ةكيلخ ئ ئيملاب اهتم اتعام

 هَ

 هعربيبلاب جنت و ىملا صنع جرا ئاهباب هيك و يمل اديل اى

 ناكو

١ 



7 
 فى

 معلس
1 

 كا

 ملغ مسد | ضغطصلا لك | رضي لعن ملم . رييطبل ا لكايال مهن تع 0
 ب. ىلغعتد ام انهن لاقي ل له اسشلا فيت الف حلازشل !كائتءل ماسو ١

 ةناهسللاماوب !نم|يظخ اباد قلطم بك( انا مين ؟انلل ئمم الف تاذاىلاب
 لب وسور اهم زيدل امد ها ضيغم سيان :خاماتملا يف ماسالا يت ارملا

 ١ فالف انباع تتناسب هنن ايا

 م كلا منش لجر ه اج ئيعلاق لين اوالسلد ا نهد ىع

 كاهؤب املا نع قتفم قعنت لداكب عسا لاق ساو لتاق ا دددا كوسا
 م ّْ ٠ :مهرطو ىبسلايطلاو رجحااينميأ ميع هاورزو '

 كتنيتكشلاب اورعو مليكع مالسلا وج ,ىلع ملساو |يدتبملا وقد ناب ماالييلاب اورع

 ل10 لديع ةيوموبكك عمي راسا عتساما با مه لومي ناب

 ياورد العيد اهييليك:كازنالوتعيطن اذيع ارجع مهد نجود كين
 4.٠ دوعتسم نس نغ

 .ه طموح وظن ح ان ىإببلطلا ويك نب سابملا ف فءاوعيسرو ىهخ

 باين لونا. يتلو !ةياخا يت ط وأذ ا ننياف ماظعالاو مامكألا لك

 6 ٠ تاطخل نب نعنع

 تاير نع يرس نا يشك دال نع تاّيعبتع موعدا نع
 باجا اواهزبج واذ ةيرضا لاو كلل نع | هرمحاظ ىةالسللا نع

 بيعي ىلع ل دب لكذو ايلعاي ةمح لهرتح !رابحا ايتلع نابةدوهجلا
 نتلف بيط يجلب مت اناعانإبب ادم_ وجو ئيبل ةمجاو تن اكول و

 2-2 6 سابع نبا

 0 بةاببإ ب دايم ياناناناكم ثان انام نلطنإ| رع

 ئَسْناَتَحَوِب نمؤااستنل[ نب متمالاو جاك لا ئك بجب اذ ناتل داعم 0

 اهيرهن كاد ممل سس !نمج مل ئاجروااؤ |ننب وعب نيب لحرف اخاك ل م |

 د لو نوقعيؤنا. ردم امم د تاساماكمداز وى سكي ذا هركذ اهم

 ْ يلم عم همت لسا لح اهوار ديوي ةلهيرم ' هنري للا نويتلا

 ةزرديعا و: لع ة ايسكو الا (نعو مبسمالا6 بويحلامهاسب نت مقتل
 بن ويدل او ير لان ببال هزكاسل ندوب 3 ضيفامل اضيس |عس هناز مىيركنلا

 تجسحلا نإ تدعاذ ويطاَو نا مدد اهرلالج نيه ! دق تهل ةدايثسلاو

 متب«.ايايلا لع ا جالا ومر اتق اوم شك امنع اوما تح ءاكسبك
 كلم نعلم نكذ ممجج حره بورتبلاو لبالا؛ةلعاول واهيريع عىزكعال ضنا
 يعج د ويب كووول نع .ةيراصلا يللا بيا كان

 ! نب امن ١مم ةبسي اخ نع هيبرارصلا ةركملا هيبمكا يان
 4 * نكيسلا نبا

 فايا مانت (اركذل مكوتحم لق اكيةي دا عر تاتاشنو 7 0
 نال نم مفيشملا نسمال نأ ممهعز 3 ةريعو نسحلا يطل بج |

 ع

 'ددبج



نسم ىيصحلا مسا شل اني ميل! كفتلي ال فيمض يارومدو نتمملا نب كات
 

 نعوةبزاخلا و مالغلا نين ,نقوفتلا روما :ىج كيرداحال او دتهوتةوجو |
 عون ال !نءول هلو نما ى اق فاشاعتس لكي اهنطيئشزد امس الخ تكنان ٍْ

 مل ارر هوقو نب دلا تيس اف ىشنل |اهقئتس سصتل !ن!نكدل نن بمثل ا لع

 ئّتراجى نع !نمو همموصع لك قتكارك د .قتع ١ نم نائءدراؤلا تب ىجلاب

 يبرفاننروم اع نب .ن رام نه ت نركما ئح كك (بنخج كن تح حميتأ كك نك

 :هياتوعط درع قيل مب اههلائ نكي مل لستم ل اة حبلا ليءنم يبدل اره نئا
 ذب , ٠ قلو ةضرال ردع قرط هرج نب لاقو يه لا هرداو جس ك كات

 ها ىعتس ال د اهنالوفا مجاني أ نع هي برأ طايح ات وصي نوط نع
 ىف هاوكتول ىاسكلا ئ ناجالكو ىملأ ل عىفتنت كاهلها:نأل امهم
 اي: عئسني اريثبال ءايب اءاونسل لاحر ةباقتس اذذ |[ اذ ايف

 مهدورسعي يأ طنلاو ويبدا مطبخي نيب ىظانلا ىلظاد مرشد ومخدو
 م ىلاتجتد هيدا نت ميدوزفا و ص نعاغم] دو امر اوسع

 نوهتشد هدداركذ لع ةوممج ىغزلرابح تب تاعي ال هيلا جرا

 ف انش لك هراينحو ,يسحا ىام لول! بياط ١ نم ن دراتنخ عا
 نوت دنس ول يبسوق بحومب باش ن ىو نع بل بياض: ١

 ن مييسك حملا رس زمر دقو مددق نام جنج تأ ناسا دلانح نب نساع نبا ١

 ظ "د يد مج ودحر جر ارد ميد 11 سيئر
 ؤ 7 هيف يع سوم اءدايشالوو راما جيو علال اتت ١

 ظ ب« دمر دام ليفلإ ل دضاغالثم لكم ايل نم بيا هل ظ
 نبوكت يلا لاملاك لك نكرظسلاو لح الاوشم نحاول ارح توكيد 08
 تنطق نان قمالاب هدد: مهصرو بكل فلو روريعل اون طرا ومن يف لزياخ ىالعامر
 هبشاوعد ارش هن وك قاعو ل املا هت رح ىلع يوني يذلا يعملاو يبيحلا

 قشر | .يسم لاملا 0 دسك بعنيج أو خيحملا ككذ خس قسوم نيف نيازحلاب
 ليلا قالغم و لا م اتغي ومب "ناطيشبلا قيس ئةم الو هلدا قيبس

 كن ليبم 0 يورو حمو وج يجمع نم و

 #00 اامصلا و ابمط شنلل حاشفمو يحلل ,ق لعب وض ناطيشلا

 : مدي « ٠ ىهيدلا اولها ١ هانح هاو و ىوهاتشملا

 ار دلو افا هامات خلصللا كا نو مسا ماع هنن ! نبع

 هترشن |ذروعد تلق خيم ازرعطم نم ىد هلم له كاتم لسن دس لح
 بنكيلا نع بط ركن ريم قد يا هممد دا < ةيداق عع اال ملفات هيام
 بيغ لوه دوه و خدسلا نب دحال اجرذم دجويالونا هرفهاظدي وس نا

 ان وكنملا دي رشم نعر وبنملا ظنللاب مس مامالا هجرت ىتن
 م ب < 0240 ت0 60 تع هرغو حو درنلا



 هب ىايهرمل ا ىالزرب هسا نئاياهابا ص قاتنق ا يا اخرل !اهيطالا نان !ىبعا]
 عش يوما كوك كي حلا ظنالانإ نم ركذ امو اهزكمد ىله م الع كيذ نوكي
 :كلمح حاج دل اينغالا اخ !نالع مصان اش هزئع و ىب و درئل ا نكل ب (تككا
 || ككالمم ثلوملا مق نم طتسم يدا يرتملا كك لدرب لجوزع هددا ناب وارمتلا

 دب اخئابابعالا حسو مع هدلاىلص هددا لوسررما لاو رب وشن ىلا نع .ن ارّصملا

 تلا و نيعضوهو يواذيسلا لاق هركؤرطي جاجرلا انك إب اوممداو ملا
 ىتابع نب ىئعافعضلا ىئ نابح الو هاو هد ١ يرجم رال اعين نادىملا ق فلوملا
 ترا " .. .ابيارتخ جمعبجاو ىماارفن يع جاجرلااعوجرم يع
 هننالراو هطوركسم تيوب ١ذا اع ىلا ف | عبس ةالصللن دولا ناذا نع
 هبا! لتي هءاط عادلا "| ةنارع د دزنال جم اةالاثناك اان قيساركمب داراو
 : نإ الا رمع هم لوبتلااجر نكات ىف يَوها ةماقالا ىئع
 35 : : .٠ ىهلب كلاول ضيتو كام

 !اهتتنع نارشلا ني 'ءّيتحلك هبع
 غن

 يب ىاتلل:م ىع هم ب تسم ةوعد يىاقلأا
 كيب دحنب لح هينج نعاعرلا بلطا دك ارب نمو عباسلاو لب مهستاو
 | ةداعق نعرعسم نع مثءاه نب دنع دابع نب نوبحئع عش أع ننرمحج
 م 'عماتلاو ىك اسع نبه ييعريغرعسم نع ةادر ملعاال امو قش نع
 م ئجعم نب يب نل تازوملا فى اق ب اسينللا يدي مهو يش انع ىهاي ١) نكو
 هابالب نم ولات هك صسسمبد و كثري ىحلا عضي يدع نبءلاتو يابسلاهكرت 5

 0 «يذني داو ادا ' . نحائ ربخحلاا نه
 ديد تيل ايف اتبص لع بضتنس ايئادلا نأ بده ىلا نت ومال هيك
 بب ه دارم هيكر أني مه اسر ايزنط ايلا بص ينبع يبق نلأ سسيلتال دا
 نوح يح مقو دقو بيع نعرابحاهنال ناز عب نب وه وهتبا لاجر

 (.:. . هه ملسح ملازحو ىحو ك ودع ممن ال هماييارضي الوب اومل | ني
 ايررلا 7600 ديس بما كقتبحل مىن نم ويانب اتكئل قحع
 ماالكب :: لتيقملا م سس ام دنع درج رول | لت ه هيب او هن بع ) ناقمعو
 اتبرح نولتار) كك ادا نكت رعكك م نكدا نا كود! نيع ى١كاتن,هبرك نت
 م نس لك ىلع يات مايالا ناهلع ١ دكسالا ىلا ملح بيكو لح اذ انسسح
 عدو أذ ساما بولت ى'يسر اناللا كاعتالا تيتو هراث !تاضصاتا و

 اكراكا فركب كاوا عرركو كركذ نىسحايي جب هبا مح مس ولك

 نا نب لام ئرد تال 1ك يدزالا نسل نب نوعين ةرد ره ىفإ نعرم
 ؛« ينم 5 . « ان ؤعص صيمملاريعكن ب دعو هب جاكحالان ىتكرال

 بموعد نم لع ميج عا بل اذ ىلإ قب ىلع بخ ئم وليا مومو نا ومع
 تونعورسيإل نيو ئيلا معمم ب اكل ١ ناومع و ةساتها مويرامي سوما
 كولا ير ىج نب ريم نب ريحا جزئلاوبا هيمو سنن | نع طمان اونعامل تلعج

 بن نب سنا ع طحن ردا

 ومو دي رح يوت م ير كين دلي جميح ص يي 2 ق7: ل بت عبع ا حي ا ل شا رج ل لو ام ب 34277 ل بز يو را مو 3 يا يب 00 < د ا عع
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 هلاصا ال كي ىح ينوجلا نب تكلأق ولن مدي لا هك مه اى ىؤنا عوصوب

 رخل هلوحل ةةكصلا دهسلاب.دارملا نا ليج ىر دا ام حا ىلاكت.مدلا بيع
 يلي أبلا بيامأ ىنأ نع هبل ةةلمحل مهن ىاتنبيي نا يدومل !ىالز
 5 ش + < او نأ هيد فيم رادو

 الب عخابلاىلع هدر ايم اييع يرشملا هب دج ولؤاؤ مايأ ملي لش قيقرلا'ؤ مع
 متعب ملو ككام به كمازمج ةئسبإالا ه درب رج اهبعب هدجو ناوةلس
 هدرالاو جنإبلل لولا مشو دج نكما ناو بيعلا لارظُيو ةاديمعلا ئاشنلا
 ةدأتنه نع درع كبأ نع حملا قض تدرج ميبجل اربح تيئبرول لاثو

 ئسكت يدع كدا ب فسج نب رس نع هرماغ اهب..مممع نخ ئسسحا نع
 هن. ٠ «يورجا محط عن نمو مطّمشموممذ(يا “بقع نم عمسرل ئرسحلا
 لعائلاو امذ وز ياببك امسواو ايهبب لانلاو ئوىلاوصد نتسرملاو دوع

 رؤي ةرايبزد ا ة.وايه ارب ال! نب كازو جاصملا ارك اوع هعيجو بياع
 ايساف ةزانجلا اوعئشاودب ضتخم هن اكراص ئح ضيرملا ةىابار قريتشا
 بح ةيلزمالاو ىنوسما# انه واهيلاوهاو (هلاؤها ىا:ةرحالا مكركذت

 تنرمأو مرزيملا ن اف طانمتب هلل و مسا يح هلك ند رسإ رههدسممب لاق دكوملا |
 .ياىلاهيبرجشي هنأ#و رعتسيف ليحرلا يابسا نم اميدال ةرحالا ناركذي
 - مسرلا نيون دحا امال ةزح كلركذ زوي انجلا عاتب نم رك تصت مظعم نوت
 نييرج لع ملظأ هن وغم و نيم وكادر قص ةدكرمل ا ني أتي اندم ةداعلاو
 لوفي ' قيمز 2 1 .6 ٠ ىمرنحلا روس ىلا نع قش بح مح ْ

 اةجوللرمالا ن وك لسع بج وجولار مالا نوك لمد اطب نب كاك ىترلا او دوع
 لصاتل راع كلا ب نسل هيوك ليعود هرمتس الا كم و عب الأ مامط آه بان كلا يلع

 بمب. لصالا ب قدنرونمملا لاكدو لوالاب ىدةوأرلا موو يلاالاو
 < ىف هك أتت ععرمطلا.نع و ضعب ن ود ضمي:تحئ بوجولا ىلا لصقم د
 م يف وأ ايعانآن جلوي و هلاخ يجاوب نهو نستد و متكرب يعل نم تح
 ن ايعالا ىلع ٌقّحِي ى وحول! م دع ىلع جاجالا يوؤوملال غن هكو نئلنجزواكلا

 نك ضررم ل ئةدايعم ا ةيبعوركسلع نمبرلااودوع هوّتد 3 ددساو

 ريالا انه و رمد هاريالام يريالو بد.اع ن وكس مرالا مهي ىثتسا
 أوع تمل اذ: مهي رسرو ةيلع وملاك نم اردالا ةيتببئ هلكم ىقضذ راح
 مس ص درع ملكلاو روعفم هب ذو هب اوسم صيرل ١ ةوعد نا ٍْس
 ىشأرع نسلط هضرم اينضاع نكك ملا نلامب هسيلفت لكك ره اظوع اع
 اجه 1 هيج بغف بوسي قييبلا اضيامه هادرو عر نما مءطمصوو

 يل ايغ نول. ةدايملإ و. ةرح الإ ركن نب انحلا اومن او ضيرملا او دوع
 ةءدايملا سب. نموت كرتي ناي ىسكلاب اهد را لهرال تنيح:موي سعب اموي
 بلغ الارعالا س سحب ىييتَسلا نو فايكالا ىلا عبارلا داعب م
 ى:مقاصملاو هجاحلا بس: مرد لك داعب بيبركلاو تي دصلا وتد الاو

 ةداعلاو

 ريو



 ءالؤ كينيح ىياعلا قرمت ال ناكن إب ملقع ىلع ابولغس توت ناالاةذ اعلاو
 ةرجاوةرم نول تيملاب تيرم و هل دب: نكلات دايملا ةعياؤ مدلقلا ذاهب
 ل هن اذ يزعل اهل ىلحجإلو ث نملا دب ىح نب يكد نكيض يزمملا هر لكي الق
 ه نافع نب نافع ىنسسم و يوغبلا هريعو ميلا نب هلاق ارك ةهرو شم ةع سب

 5 . . دانسسالا لويمجيوه يوئبلا هجرت ئعا ل اةرْثم ن أع نع ىا مع
 بمد نال هب تيم ة داحا أ نم هتشيعلاا طبنعي ه ىونسكت هد كم واوب اودوع

 بّمارملا نم بئرتلا مكبْولت هكرحا دعب ةرس امهلا جرب, ىااه دواحب اهبحاص
 (ككناب بلتحا مزالي معلا نه ماد ا هسا ىطلس بلقلا لع ف ىاوعلا اكو

 ا دررب دتلاو ظنبلاب بلئلاد در وهو نكتدا نم لكّيتلا اوزنكاو بهاوم وهب
 املع بولظم ىلا زم لصوتي نمد نل ا رومأ بيتزن وه ليق و قاعملا بلطد
 ىئسلا إى ىثيلاب ل بتسسملا مّمحملاو ظامت الاو ال دتسس انا يار ابتعال اوانظو )
 كرد ةاارمرككتلا ليضغنملا لمتنا لاو نيكل ا سلا ت اتم عا نمركقتلاو
 اراثعل هرظنم ىتك مل نمو لمعلا خعرلتتل اعد داانب لاق كانأيسسو كت انسح
 سفر ابتع اهرظنم ئككرمش نيو ومس وهف اركتأت هنولكتن كتر نم هول مب
 بلقلا جارس هركعلاو ناتعالا نيدابم ىف بلقلا روس ارلحا ئدومل
 ١ دورك نركمو ناي او قي دسم ةزكك ىاتركذ وكفتل اول 5 انحأ لح ته ذا حاد
 / نانقيشسالاو دويهتللا بابرال ها كلاوز ايتعالا بابرال والاف نايغو
 | مثبو لكسب رهاسال ىو اس ار يس قمح ام سوفا هو. اين الو اهرينم د
 |. نعرف :؟تلصواه ودق ئدح هنيب و لتي ىرظمالو لشل حراق نطل ىعح

 || ل ىهت نلأل اك ناطتّتلأ ميعس عرب يحي من دارعصم ري نب ركمحا

 | .ىهزلا لاةنيمشاهلا ىئرشلا مهاربا نب ىسيعرو فيثحلا نون يدع ننا
 1092 وبا تيببح ىلإ نبي ئسومورفت اهوب ا هكررت_و ىثد سل نيعم نب لات

 ١ صأ د! نب يسوم رقت ب ظ |
 هلم ةدايفزلا ء ملزتمهلل انالخ تحرتلانانع ىآاذمتلا ورع نيميلالو يتلاو هاب اويعتعأت ١ع لاذو ىأولا نوكس اوؤوع
 | ئم ىتريخالا ئيتشنلا هركذ وسم اوار اضتنحالا ةددتن م وحلا ةناتفو ١ تولاوةايحلا ىاتانمغأو ايوا ةنننفا نسافز وع كانلا ,ظعا ائاذ كاجنلأ ١ 9 !ةنتف نب هنن اكد وع مهيحرات يارانلا ت١ نع نم هدنانا د وع
 01 8: 1 دجر الانيلع ةردومن يب! نعثر ماسلا رعي سعاخلاركذ
 ْ كتىب اد نموملا ل هب لجرملا مصيصع لوص ١ ى هبا ينلا ئس ىما ةزدوع
 ْ اذضطنإم لكو هرع هاومت ى كلخلاو اولا نول ةز وعل أى مسكر و هنوس
 هببسب مالا ىرهل ىانلام (قلأ نم اسال فاق ىو ىس ىمأتل اق الك هنس
 ير نجلا درس ىلا نع ةبنومدت م لكلا تار وعو دسجل تاروع كامب
 دواد كردملا ا ورك نب لاق 5 دست وا ثح ياكل اضن اةنع هاورو

 نام "نا 17 ,  هاطع لااممتم هلسلستوعو || هن اطع نع ىم اشيل هبل !ىمع كلنع ردك دابع نع هاورمهملانبا



 نيبان يلا جرئ ارظن مرح ةارملا ىاغ ةارملا ةر ىعك لجرل ىلع لحرل 5م وع
 ل ا: دعتس ىلاريما ىلع نع سابللا ف كمة !رلا ١نكو هتبلرو لجرلا ةرس
 نموخر 4 . هىهمتم ىئارلاىلع نب ميد ارب ا ميم ناب يبه يلأ ه دره عيرصم ك

 ثاكلنا هب انارج ىمح ىثتسش ول و طوسلولو نئيئّفأ دص نع وأ نهدوصضوع

 هلوتواعسم د عملا ناك نأو هنم ّسنعلا ئلذالوأق!دص هلعجْن ىجاالا لوتس
 .جاضنالاو نا ببل) ىنمصملا وا يوارلام لك نم جد ثلا عوزتلا ىعد هلوقو

 | هيض يبملا لاق يىعاتتملا رىتتن نب لمس نع ةر اعنا اشعل او بط
 | 68 1 | 3 « ؛« معده رعا مل ند

 ئبهفاهكعا نم لطفا ئحي ارميَس هف اهتنعاأ نمرح امون احا دبعلا نوع
 هئاعافهب ناهتساون اوعامىيجرمالا ىلعريريظلا نوملاورمش.ة ادم ريم لا
 اد تاو ةايل اوراق الزب لسمل نع من نس >4 ١
 | يما مثح ليلا ىتاوعلادر دلاوبا يماصدالا مق نب بب ن نب رهوع
 ْ توعوأو ىحوشسمد ىئماند رط يرامشلار نوت١ 5 داثج ننب مىرخو

 ١ اطباه تكوجم حرتح هاتان كلاقو رهو جد اعلا مود ثنداآهثنمسو نة ىحو ا

 | يقام سو بلع هسا لص يلا هيو هريسمظ ىلع هعاشم ل هريعب دذ ىإب
 داي اياك كانك ةدهحو ىئنم لخرلا! قيد هتلادوسيراب كاتفرظانرظنن |

 ىكملاوخ نع ه دءاسم ماسا ىإ ن١ تر احلا هركنذ ىهاول اد هوامات اهلذ
 هزجآو مالنا عمو ملا نوكسو :زيملا عنب يكولسالا هب اوصقعل ىلململا ظ
 « 26 ها م اللاسرب نيعر نيلي تام در قب نطب كولنا ىلا مييشل فاح

 ضيرزلا لفنا ىلع دسم عب و تياملا ىلع دومد عودو ضضترملا ىلا عجوي جوت
 . كؤإول !ملماحم نا ههيحو فاّحالا ف لاترد ىتف ةةماصلاىلع >ىمد عود و
 موي او قاررلاربع هنغهاورو باطتخلا نب ين نب نرد هنيه لماحم نب ظ

 4 ش ْش نأ هلي ٠ ١ اهرعد عيلسلا

 هس اك ئيعو هدا شتم ب كابي ئدع !ىنااز لا اميسستعالان انييع
 لولد الباجإل يانا خخ لينك رج! ىف |هلوش ىدنظنا ا هند ١بلس نه ضرتع
 ميد يشلحلاريصح كيح اهملا هدابع نم هدد ا نيتدذح أيا هل وك مضت جم ظ

 م راثكلا عم ة دداجريع ئيينعمل 2 ا نب, ةيسننلا تل تع ميلع ةزوايمرغ ظ

 فوىجلاورازكلا عم 5ص اجي ئعو ناطمكل او ىشبلا جّتشخلاَو ف قحلاو
 لاقو ددواَذ يال يمن نلا ه اره ىس | نخايضلا ادب ككتني اذ هازخم ةيستدملاو
 , م 2101 هءالاسلاهب هيث !اغذ «اصحاتطل لاخر ععو دنا
دا مسيئتنح نت الدخو تلي ئياعير انلا ن ان ننال, ن انيع

 تاكلي !+ قيغواهر

 حجو ننأماو ننخنم انا اهبلانا هاعاو ميد نسرتك ياهددا ليبسئ العن

 عهد و ىلاخت هما نب عيشتحنن اماورككم نمام او جوش نماهاو عزذ نماماو
 | دادرنإلد بوكا اود رللاكبلا ياو ةرحال ار ادلاز انش اهءالغ او دحر داندالعا

 وابو



 ادا نيبططح لب ةيزي + جنس هلا يلج نبق جم وم ها ممل ىلاحُت هيلع

 ياسح اود ارجمع# ناو هدد اب زيكينا ثايسينملا فاو تمرح ابكر
 00 اوس نقع ئلس عندا يف ارا ناو نط اموايفحرسمل ان

 يو منان ع نط طيب ارك قلاب اد ف ماسلا الا هالات اويرشس جراف ى

 ْ نيون قطع بسلا يلام سح ىلخ مم تيال يك سح نب داك نامرد س نيرئواذ

 23 1 ( ٠ كري دح نمل احلام اة وانعضصلا ئهد لا

 | من هض) يتم نم لبللا ىوج تالدئرع انما انهما اديتع

 | ل ره دل فيينا كلام يا ههنا[ ن مس ىف سرك تناغ تدعو

 ظ قرن هتيشخ نام دلرنل | نم لب وع طي دنا ةيشنح نب نيمدآ اب

 00 ا هع ىهد يرد هدام ثان بد ناك هملت

 | يكابلا فلهم نبط ليلا شبس ىف ايفيي انكاعددلل ةيسيولبخياو مكابلإ فطب| مف
 هللا نبد ىلعاذوح تروس ةسير حلاو هدد قوح خيل نجى تكبيكابلا
 | تيلاس ىلا محا ى يت ينرتلا لاق قسابع نب نع كاسارملا اطبع كب ل وح نب لاح

 قناسوو ماعلا +. يرجام ماعينزمل زيا قه اتقن هو جضبتو او ىطالا يحاص ١

 اسماه نان اكرم نا كسي ناسارحلا طع ل اقف هلع ىراذلا عيا ره ٌ

 | قانمار ول اطع ا .ينمزلا ئع' لاق ىتناهلولعم كيداشمأ ١
 | اس (دعنيم- انهن ف 4 . عهنب لكن دحارارل هت

 ١ قرصي نأ ذم هلك ايران قي نا عت اك ياهبب تف ىف ىب امل اكدشسبهد قي بن اعل ١

 هوحولا نم هبجوي يحرس ركن ىتش 3 ١ |نسحاب متتغاعتلا لطتتملا مدن

 بهو نلايهيزنت ه ىكينيرجزتمل او نييبّتلل داو د هلاوحارثحا ىتاناويجلا
 تهوراو ىلع ق ىبعتملا وم ميل التتن نوه هب رشم ن1 ق ىضتوو أ |

 كاب :,ةةيدحوب !لاقو قئاشلا نع اّيلطماباؤب بلطي نا هل نكمل نعبماو
 هسفنو نا ىذادنلا ند توهوملا 3 جويحرل ايبا هتبد.باوث ىلط كل 1

 مالا انآ ف جوخرلل بإلشل تام اقع دن حؤنب | نسعو ةعيرشلال ىنجال 0

 لب كاك يلو داق تب حلاوه ومي ءاشد ولا يصرح انفو اجتيرلاب ١
 ا ةنمحب نمملون :دا نما ملا طم انل بتمر ياوسنا لكم ىسيلا تيب

 ظ نذل فيلا لزج يلا تان اويطلا مك دحا ايد انه اسم ةهمذ
 عب امنع هيا هر شايع يدع ف (|

 لع ةيتمددو هان ع تكاسيم نااايس الع ادوم ةسءرامشا

 ظ هندي نابع نسحجوب ال او دعاو ىم كنا به نموه ثلشلا
 ظ ةيرامل اوالثالاو نزع انيملت ح نأ كد ام لاقرو يرشملابال! نضال

 ورب مهنا هرلأ هب ويمن اعذأ نم ناد ٌصابامل1 3 > ىشبم ٠الاستهامة |

  0خا هادو درك «ءتةيماول 0 ببال

 دن اه ر د برشسي ةأشوا١اه درب راكم اهعرزد مرا نم هيحاص لبحرلا) جتهرام
 ظماخلا لاو نش! نغره ناهد! اهكَحو هل داعلا نعم ىحواه دري رك ري

 هد ضي ل ا ل ل ا دع ع

 لي



 ا ل ع سلا عل حن مسي جمع صم ع يح عل هع سا سس

 اب ان : امعدحا نايح نب. هراع هب اهرايير يراقو املو اييبيدلأ قتل تح نبا

 اهنبع هطحن مل شال دو حرم تلح اكول قعن> هرم ي!ةأدوت هيراغلا

 تا املا نمتسم للادلا ينس نيل ! واه درا ئللا مايك صم !ًناخأ يبل ليلا
 هنيبض اي مراؤ ئيبملا ئعي د يمك يا ميعزل اداضقنا ع ةمئ اللا ينص ىإ ١
 لئانو يفالبلا دن علال كقح ى اكتم تيه رعب تناك اوس هك نرهملا ميلاطم |

 لانكا تناك ناذ هم ورجىلع ىعاوتلا ىسسسان ىلع ماخل وه نبال مديح ىنالا الخ ْ
 م دي هرطخيرل 01 ةمرعاكدام اناالا كامو ىثم اشملا رع رمز عالف ناديسلاب | ا

 هريمد قع يلع بجو نمو ىبيطلا ل13 ىئداتذ ١ موطنا والهم اتشاو ا
 لييعتسإب ترو بيزوا قير اسامه لمصٍتيي اظلانحال اهتم له نركب اكمل اماذ |
 ,ملائكلان مال الإد مسي ءارضلاىاعوا نيد اذ عسير يع نم اضتلا كاع وا ست ذب ا

 ىقميلا از دمام ىبا نع :ءاقخلا نامل ايابمولاوإ ه٠ د عيبلا دريح |
 رلؤ اش نع ها ور ٌسايع.نب ليع أهسا مع ميعرجح نب لاو تاّمث نيعالاعر
 نو ينمزملا سسعوه دب 2مل 0 بج نبوي هميم و مط يايمه رشم |

 رست والا ىمارلا جرح ى هزكذلا دكا يس ١اياصولا
 6 . 6 همطهعضف

 .دناملاو تح نحال وكيلا يا تمد سداواعتع وتس يدم |

 تلزن لعو اهينريحالف معتم | مقتل مهتطت اذعلاع 0 ا
 فك نم مدد امل كل نكيتيمحل ا نام اناهطغز و اوهينات 4 <متيابتلا تاع لطالا | ا

 ديرب عمع سانا مطلاذع عم ذى سينلاو اوميد ازد قدطنلا نع ثناسشلا |

 :قارعلا ظفاحلإ لاقيتابغ نزع :زءاسءجا ضو نوفا ريهايإلا ليصعيال | ا
 و. ١ كيم تب دحاأ نه

 يدا) ل لحلا بسكأا م! سل افلط موش. ازاجا ةنكلع عده فا
 لكتعومرنب مراق بسلا انال ًايشمالارياسو درجو تاشمالا يشيع

 مدخل ف ىلاعت هند بوي وهو س امل !نعانغتسالاب خر اكش أرسم
 لب ملا ديا ون قو كاالنخا بلط ايست .ه.نيع يىرس ردح د ١

 مي ىن ريلا بسكر شت فلأو .يعئائل ل ججبت انيللا يضع ةدا الضبان |
 ةسني مهلا ص رعالان ىف يع امئاراتخين لحامل بف يدناد لحل

 كلن حصل اماه اهلا ىلا هيطما اورحمم نك ةملداو ميسومن دكلاو ا
 ككل هنت ىسأ نعرف هلزع اءمعم ىربال + هيالو هيسعلل يرش لزمن يسمح
 اومونت الذ مومومملا نم دود مولعلا نم عمرا لغي نووي ى هند! نيد امل املا
 عابد لح هجو نمو ةدابع أو ثوهلعت م ناو متتان اما اودرتغ لوسرلااو هدد
 ءوه ىرلا |١ ماعلا بلق ىلع ع ن1 بلله نم ايهما !ي
 ىلغ قافن لا ا را وما هادسوأرإ دحض الااو اطأ/ومرد تءاذص قمتحا

 خلاني يم لاق ةفارجلا دسم نب ىومعوب ا مامالا .اور هيلا حاتتجاام لك



 يمص ه يسم ف ارضنا لغه احلا لاق: لج نب ئاعم نع لف احلا تل ىلا مسملا
 نويرلأ مهل ونعوو نهم ه حالا جرام هرب رمل نب ] نذولأ هينصرفت اظو ىتينا

 داعم نع روب زملا ظلطعللاب هاجراح وهي رل او مشع ابا نأ هد ىنعل ادعجا ىلالاو
 5 2و هزه دوك ثلا

 ريكس قع ن ءاقنلا يناهيكارتشفالر يلا إو ن اكيرشب ملعتملا ةزيلاىدا
 ش اندارب اسس نيردلأ و اين ىل |ماوق هب وريد ! جاوب ا ءاظعا هرشن ومعنا

 هنوعلماهن رل اريح نم بي لف ]قدح يدوممبسلا يرش ا لاق. معدي ال
 مامالال اة هده بست ايلحتدواهاعزو هالاوامو هيد اركذ هلاانيئام ف وعظ

 هم نم لوتنلاو لوعملا هيرو ملصلاو بعدا لضم ىلع لد ىذ. ينارلا

 ممولمم صتند -نص ل هيجل و لامك مص ماعلا ان وكانا ةيللغعلاا ىه.اوثسلا
 لمد اجلا ليدو وهب ىذ ان له اجابزيل الل ليقول ككل ند وةرو ضم القملا

 دايتن الا تان اويحلا ءابط ف رو نو لياقن ا بيدك ماع ناو 2نمردل اعاب
 ٍمعالل 5 داهم حمد اط لك ىبب املأ جابطئ و مهيمم معا هن وكل ن ايبنم الل
 تالوتمملا) ار ىف حسبو ت وتل ملار اطتم' ئ _ريطي م اصناو ههخغنو اديس
 مدلاورملامل !لاضف ناكذ م لو ن اذ ميو لموجلا تاريظ ئ لمد اجلاو
 ولولا نضيبملو ؛ا وج تسرد نم اوأءلمل مودل متم .فرثنو
 س وعم ثببح نم ريلمل اانملد دماك ىنيك كلو ١من نود
 العميس ' لا لموحلا نسر عخروعدو ىسعسلا نيل كرش دريف
 ”ح ابم هنمش لإ ان ىسيبل ايورهلاك بف عقوب رتل !يلا يدم انس
 داممعيك يزل ا ىلكل الرتلا نقيقح و بحاو هنسو بيرو درم هنمو
 ن م امَلُف مولعملا فرش مؤلول فرش نابنارل اهريبعتو ىرثسلا
 ددمفظعو هديح ود ةفرعبو ىل اب قلوتملاريلعل (ؤ قرش! مولهلا
 [دممو تامولمملا فرش ا هكولقت ن1 م ولعل | فرش | ىناغص ل الخو
 7 .طعجرواملا فرشيو ضي يلع ايضمدز انهو مولعلا يس رعت
 بنور الوحنن و دام رمل امل ١م .ةيئرم ف رثسا فاوشب الابربلادل ١و
 باغحو نيف /[فنراشلاو نيائمملال اد دارو. يل امن سلاب ملعلا نم قرشا

 هيبه 5م ١ ١ اانل و بلاطملا العاو نماّيلا فربكانيبمل ىصحوي

 فسلاوسرادر ىلا نى. نع ىهينلا نذل و بلد ينهذا همالفكراوساو هب اهكممدو

 دج نيب ىاعم ملم نان ىجيما ملعا وق سيح مضاد ىييلو ماسك
 1 لي لي فر ف ب ٠٠ « ىتيب سيل كل اهي نب ل اد ىن دمحلا

 اينذلا لها سرع ناكخ ىكبلك هي اه هني).هجوبهيلجت ىازاإل و )رمل اعلا
 ظ 51 ابنك تاذان الن او يرىكا,ةبترلاو ابلصلا ة در ىلا يرخحالاو

 | ىيع ةرحالا ى ايندلا لهنا ىلع ن اه و هت بترم نم طئغسم ىّس لكن م باه

 كمتجججطو ااا |[ 1 1 1| | |[ | 1 1 1 1 10 0 1 10 1 ذ|]| 1/122 خذ خم ا لإطااكلَل
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 يف دال نيه يمرغ. نوني ب امكذا اوثرو يلح مه دعب ند تلذك ملل آ نع ال ا ا دتيسملا ديس
 ريمحيلع نحاي رملا هو ننحاي هلكم نضره ومي اي ناو الر خخ يس نول هدو
 + ف نال ةئر اان مهزراب بتم تلخل ىكلوتلا داشنو عسايرلانم يؤيكمم ميد ال ومد كار ماخ يب, مئسسلاب لست نيف لاهوج تولكملا و اهع تلخلا دغيم حيل ارولغشلاو مهب يدتقملا مهد محيلع لما ةرلشد تانغ رودس نماؤيكت رت منن الرجب لح ضبالاك مقهي د ىلع زمهااتلا نموملاراصر | ماطحلائ اىلعلأ ميط ببسي معو البلا طرق و تلزن انش ةيال هزه نآكأ ١ م انخ اكس ئحب لاق ياكمرلا اس تاق نولقعبالدا نومي نيالارغج ةرحال ارارل او ميم 'هاوسبر دو يحل الامه ىلع اولوضجإل نا ب احككا ف اكيم

 نموصنلا هلو تيسالالوا هي اوم املاعم يا أفراح هدنإب مل نا |

 م. لسبراحال انو مودبرى هل لصاال افاوائىسزاتككإ نافلسما ىنّهبرب نال ١
 نيو نيكلامل أ ني هم !ذ ناك كل نللد ني دلاو انسان تاما هرأصاخ عياض |
 اكول نال ظعلا لب ان الو الس ناك امنا ىلأرحلا ل اتى ةيس امتي امل
 العلا يس نيدل !ةرخ نب حمل سلف بكي. اهرشخ ناد ا

- 



 لف اخاكردئامل |نشر انلا رمل املوت نجا ف للا و لضحا قاو رضاع
 ىنانلاؤوعا ناز معاه تالعانا نا نانئَس لاة!نررل و مسوكح لمد احا لب

 ماهو وبال وردلا تلاقد ام ليج الاب سلف بعل ماد
 هنعير نعال هن وك لم افئارؤل اذل اب دارملا نبل نكل الم اع هيلسي نولي تح
 بويل اعز عيال حاط نس نوكيان ١لب اينرالا ماعم عصعلا نال طم كدذ
 هذكر) ىت ثيح لو ئغ هجرت لقت الز وا تاوععج وش تصح او

 جل رات لقلي ثيم قلع ميسا ا اؤتتت | قيقا هدم ها( لأ

 نوت هسنسّسخ | ام ناطيشملا نم.ن وتجزتئشيإو ىا ال و يصسرممد اكاخ

 ناقتئالاو ىضخحلاو يل ول او م اهفتسال! شويج طم امن ال هسرتما امونس
 وع يع ويع# تقتاركشاو نان الاوت هيب

 ,اميليكا ةيصمملا دحب داودا4 يو ادم هولا لخرا هو الل مه أوتت

 ك2 كاقرش ند اهلها بة ا يب

 ي اد انانب ئنسحلا هيو ةيبره أ: نجزم ني انا موتر ما سب ايفا

 .عءىنونامعماورو دواد وباو ئيعس نب مب نك ى فد نلآلات .ىونوالا
 هاا اع ولخاح ىصم يهني هن! هاتشت غي ىط نمد اضيأ

 ' . ع2 (ث0 هم م 07 2٠. .ىلوان اكل

 تكيمو «داندا« وشلل الا ا [ة دصلأ لع تلا لماعلا
 02 ا يول هاج ديبالا حام اولا جب
 ع مكمل مياغ لمجان ا يبيطلا لات ماقال لاك ذ ىلع نم.دروعم يأ ى

 مماقلا |عسوه مسئشلا هحاو نال هب تلا دلعي طم ان ااه انطشم

 هى ساعج اء هاف اتا ةيجح سباحه هلافاستوب قوما ىيئاطلاو
 عرضي مف ام نع ةاكنلا ف هم د محميرنلا يئاند ا« تبلور اهدا

 بضتفا عت يك نعف را وماذا خطوط لحب ع همر +

 ثيل انك ملك لومل او او صاع ئع قاع ) نب ١ ميد لاقم د واد. فالن اطتنا
 ّياوعبا نن ب محا دنسم بيب املافو يدنا جبال حيصع ىسسح ءلجإل
 ايف وز اياه دهيز نيكي دن كين | اسيل جو عيبا سييكو وتل ىح

 ككل عك مهفاقلي هت ايوا ينياتخلا علوم نابع ماكو ابمألا

 تاومنئاحإوب نانا يان يأ نفذ هسدد الب دالباو مئاوناو ميعابط

 1 مي هيج هوا هولا بلع 2 0 و رع

 عب هيمو واجب هي ميسموب سمج دم +« د ؛

 اضر ١ سرخ نم نا هانعم لش ان اج حلمد نا ضر لا نك امل لب ّيحهعدز و

 مااطو ىداسبلا قفواوهدو لضرالا هب ئَيسين رمل اهعرز وا هريع هايحا

 1-2 تي يي ا ا ب
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 0 ا13لاا37اٌا57ا_ ا ةوةيي7ْْاست

 لا د

 ا ريب ورع كام ىف صن .هنالاملاظ امم سرافل ١ كيلوا اة بانملا فىبضا انا ا

 نيته هي ليحم لظلا نالوا يل اظن هنال هب ىهم سن ورشكاف هب تصد ناو ١ ا

 4 اهزموماسيطيمو عناملاباهج ءايراكل و تتتيغ ت سال ز يسوي كناع
 « هه تملا

2 

 تلقنإل لس < يحس لا

 ودي هلا ظ
 اعراب ميتاج نفايات ب

 206 ل يرام وج

 ل ةياخ هويت هبصقلا ناكرشم نمو هنأت يب لن املا ١
 نايك اضهو تاطستالو رمي ما ىبنابجلا ناي اميتس لا ىبلا دع نبجرتح

 ههلرو ى نع ورك مان اكراكب نيميزلا جرحاو ملال الخِإر وكن ١

 ظ ديو واجي دظا داتا ى بلاد ةنع ا اج امام دعا هيكل 1
 هامل نتاوي بوسع هجم ب ىهحىنابعلا | |

 ثب ىلعالا نبع هيدوىذ ١لي اوس |! ثيردح نم هةورشد ال هيب رع نيسح تن |

 كا 4 0 يهنلا هرماو جم لاو معا مسن ىعي نل ١ لاةرماع ْ

 لل اهتقلجاعمن ]4 نيزلك ميناس لجرلا معو هنا اوس معني امعلا أ

 عب نلاعيب هز انم نم نه زمكرج ٠ ركوب ١ نسل ع, يلجأ: نان ةبايخرل اولا ا
 أ
 هلب ام نسابعلأ سلج ركوب جنت س ابعلا احاؤاؤءهرس ب اكن اكو هيب ا

اوباجسول اتمام نيب قالومصروىهع ل وس افعل
 ١ | بعجلأ ناي هب ةيمض

 هيث غ٠ ملدسحل تنيصملا ا يمر ةرنره ىلإا ىعدم نطق اد هميزجا ايي |

 ديل لش اا مناوي الديري رهسحلا (ناجادمل نكن أوو ىصو ساحل

 كاف لديك ا: جاو 2 تاغ قال انيس كم ا ليساعم اييكان ايرقإ لاتحب
 ظ كتيتوابلم ثنا ديهتل مع رك اسفنج عنل تيرم توطسوم نت اهب
 ئع.سح اولا نع نب فرعي نع طبخ ع لمكر معاي لومي و ملبجر و س ابمذا هب ؤ

 م نب ييرعس نع نحاولا رمع ينتشل وأ هه م امل بس نب ديس نعرض يملا اهب دي

 ه دبح ع هيناؤعر ىوصنخ ارم عج ىلإ نعربعج , نب بييسلا وع له ابنامهاس |

 [املضلا بوصل" نب نهم نع يكس ىلع نع نابح ني هاورو ساع نس نع

 معي ىلط نم يناوحلا نب هدر واو سابع نب ع ه دبج م هيبانع سهلا نبا |
 مب هينا نع يورب ىصنانب نوع حيي بانكرمخج جوتموم لاق من نب نمد

 م انكاش تحاهونم ولأ صنع ئ نلوم كلذ لح معبد تهل ريكأدنم
 26 8 2 31 قد ١ ىلع

 ثوفرحد



 رهجيتم >5

 م07 تتضح داحلا
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 0 ب ب ب بصب سبببببببي ياا سس سسسسسلا

 ىوفقبلا حرج هني افجالو اهو ويةاواو اكييد الد ويتوج ةيحتا ى ويروي

 ئينسوملاريد ا ىنملا ىلع نع هنحرات ردع نب ابيع ارضا ىدابعلا هج طسنو
 عقد م محا ذا م منعرول ام هلمم داوود اور ى هنموهومدلا قب يعل
 رجلا تسر اهممع مدخلا ند ننحا نم جنح ئعب نم بي صا نمد تاس يلع

 يلح هجوما هم ءاخ قوتدح نم قع كالُح ل نماولتع فه تس وحان

 نئتواخلا نم ىحبمملع دال دجْوَن ئهلا ببغلكو هيلغ يلاو لعج هنوكلا

 هحتفغف ةيلطب قولدملا كت كنان وحلا ككذر دقن هب. د ودع نم صّعد نيف

 اركب نم وهدد اصل احاضخ يعن 1118 ناطلس ىلع هلاو
 لدي توجع باد عد نحل او تاحايسنا وا تاولخل مث و نلخا نعربافالا
 لزلا نيررلا كت ذ نم و فارع نب كام ند وكلا نم يب رخلا نودب وثب ميد اذ

 ياعال) مسسبلا يزل بولا الو لب اناريح تنكماو مالا نه ميه لل صح
 فتعوا مميهد الاخ مع جرحا يئسلا ميم كلنا يذلا نمل او ئيعم ىمنسل
 ىك عسسل صافيوفنسلالا ذ هنن د وبحب فقل ات دراال ىف الصح ١ نم و

 كد نيكو لو اكص نا هسالو +جليلع بحال.م عمال يح ارفف نك دال

 باوقا او يك داع بل | لهه أ ىلخو نيذنتسملا ال ني ىكتسملا ىلع جا مامت اما ثلق

 ممىلآلمر )در ىلا قا نع به نص ظخ الو يحال لاك نب ىلعال ظ ظحلا

 هشيم هندي ٠ اضياىهانرلا هاهرو المره سابع نب ليهاس اممم ووري سحل
 بلخعونمذ يام يعم لكن الع دازيخو التع واعبط بح نم عم دبعلا
 0 رعاشتلا_باق5 تاسالا+سلإب دار او. ىيصوت قايسامميلا

 / ' يدب نرائملاب ٍلِبِلُح َلكَم هنن ص ضرس لانس ةزحا نع 4 ظ
 0 دول |ةيورتف يدنألا بهضتالو راجل آخ د والكلب نا

 57 < ٠ نسحرجحا دانس !ىئيهسلا لاقرب اجنه قاربطلا ١ نلوم

 حساسين هد١ نط ناوى مشارك ناو منع ارح نا موي إب مظ ننيدعردتتلا

 لصا ذه وريملا يرن ايخال ا هب نظي علف مّضاغ هبناعب ىلا اشم! رق ادم

 جاوا بح ١ نم حسم ومداك سب ئطلا لتالقع د هددت اخيرا ١ نت اهينيعتوو مظع
 © مسجل ملازبرو انضياىهلن ملا مع هاورو ةرابءرج فى نع ن بح عب ١

 بابال عد ةالصول عشت هلر هع :0ب هالوم نم براهما يا قفإلاردعلا

 دس ايد او بوتلا نم اهريك اخ ةلصلإ- مو كايدو طا مطوب نجح اميلع
 دن يدابجلا يفت ومو هددا نتع نن رد وج نع بط يدا ولو ناستألا
 ب ب ٠ ؛ةرسسح مملارمرو نيهان دلاو

 نان يقال زن ميليسا يأ ى ن؛ىل أول 4 ا نعزيشمو امدطغلاب كلزا
 ظنلني ل ءالعا نقال ةل وش هزع دل اي وجل وكيل اكوشا نحالا يه اطل

 ظبط ريف طم طخ ةررم اة ىاعملا لوصالا نم ىلع تّفو ايد ىفي لل |!”مياور

 ىبا ثغر ونا ععرذ جبيل حالعإ ى نيالا يزف يطل وزع رج نب

272 
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 أ( ملع هدارطنم هداك قشر نظفت تناك انوننخح الاغلاق اة ستاع د1 هوه نع
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 ١
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 (ادهج دي نا ,:ىلوأ ناكل لص كل هازع واذ احرصم ىهلي ىل | هاىلن دعو اضيا ممن

 يلع يدا لصيبلا رستم نكك ملنعا اذه اظيلطلا ى اجلا بي دم تلاوه ل اكعلا
 للا قلن لكالا ةزعكاو ةبع هذ معساو يا ولا بيدعر لكهلوقب حسو
 مزز لاحا نه وهل ومد لكاينذ عاومج ب وزرتشس لوكا يوذ تبان ىانوكتسلاب

 نسكت ضغفتم ئسع داوج جام موك ليلج لامن د اوزع نالا سانلا
 نية تش اولي هانلتم .ايب حالو هلالجر ب مع ىلك فقركس مل

 مب ةيدأنا او ء.اسحا تب اعالو ه انبو هدم تسااطالو هن اطلس ايضراع

 00 آدررل ا ف نع هروضت عيد درع ئ نيؤمالا ىف ىطلو هريبْش ج ةيضيخحل |

 ينبلا ورسضو منس سيل موتل اب حلدابسشلان يدلاوه مي دلاىتملا
 ئضنلا دالا ميلا ناربللا هلودو.لعُم ئشهلاو د َي !ىثسح انءلا هلوتب ظ

 يبرع يخل بيعت اح ىبا ندوب 0 ارع ست نع ليسس امل ءلاق نصدو نيمحلل .
 يب نلا و فوة و افاق ع الر عع نع
 تعب ىلعال هرب ريل نبا فئصملا ميمصرصاظو تانم تش فش اكلا لاي
 دم بيدع تلوه ذوهو ذنب الورج اح ىلا ته مزملإ. قح)الو

 قرم نب ل15 قرمدتشال] مع نب هسبانترع نع ىنجاجلال!هجررح قلن
 20 :ه 0" فد ةيبح هلوو

 ةرشنع لكم عذاادا ىلسخ اك ال١ لوحي لعرلا ناك قََح ةرتخالا
 رع مالسالار نص نأك نوح وس اتعل ١اءنءوهس نحر قيافلا ءأملم أ

 ثياب تيالاوها لوح بجر 27 ا ع و ا لاقو

 تيلامدن ديه خالو تملا نظينطي ايس بالو ١051 ئح
 ملي مراغو ةدحوماب وعض ةانطمو هيي سر م أره هلأ سطو اذن

 - 8 ىومّسلا مخدلا نهرب ج ويبذ متربجا لاَعي هزم ار وبجي اولر ىعي
 بيطجأرل ى يا[ بس نب و ربخلا! نود در و ابملعر ربجن ونين هب ربحوا

 ماوي ثو دعب و ممحي جلع اييرلا ئككةلسلا حقي ياامحاو ادعس وتس

 00 بيبسحي ىلع ئنيئلل تف يرحم ياعقيكر د ايحف ةساّلا

 2 اطقم املا عب مخاط يعي اك طفيل !!تسم احلا واه انعتتتم

 كح ريف و وعملا هكر بب مل نا ياتلا ١ذكو لهب ايزاكعبل ىلع
 قع ةاخبلا ةنسلاجيو مسن هم نمر نّكلاو مظل الما نم.هعحابتنلا

 يلع رم موقد اوس كك ناو ب نوبتد اهيباس ميل انبي هليل ئلطبسلا نم

 ءانم ىف لاسو ىلع هدا! لح هسا لوسر بمنع تلاو م مشمب اع نى: ماين دلل 1

 2401/دنت نكح عك املج العد جا سخ اهلاوي نه بسنه اا

 | امهر الا خالص مهد وق هنمو ماكتيال هنال يه دارؤع تاويح لكمسلاب ايعذا



 .هيمبلا يتلا يواضيبلا لاو ايس كر كبعزلا هركذ ةارق ايد ممسال |
 ترد م لكلا قعر عال ئزنلاوهو. 5 |!كسان دحالا َُى قىدد

 بما زعال هب
 امس

امرجهعئلتا ام ياةدحوملا بسْحو اهيلعد لشو احلا يدر ايج مكتمل
 07 ى

 ةردس ابمزلا ن وكأل نباصل !نال طوضدرملل ام اهبحاسض ةييكمت الد ده هزيم

 ه نأ( نا محن هلأ ب وييسر يع العفو بيشيئر هل يزرع ملوهو تسسوا
 عيم اولا ندتر ياعم أو ىعف اكمل نع. لر انس والسل متئلتا ام نيم اهيعم

 هناي ىقد اهرشح ناك هنيه ن اًمضالور اب تاومو!هكلم ان اشناهرئمكرمب ق
 لاق اه سحر ججال |ىلخ نيو انو اول. نارمالا نو نيطو نيع كتم وا قب طك

 قلريخلا يلع امتي الع عميل فاضبرب تمت ساند هلم هبال ىبيطلا
 فا ضخما اىلعريبلا طوتسو نايطلا فريج عيالو لطانإر دمد اي! مف
 جازتسال تاوموا هلام هزيصح اذا نرئيل أو ر ىعح ىجلائ 200 طوتس

 ىف يئارلا ةركذ يف ن اضالر اج هرماح عانوا انشا عموم هيمان
 يفد.” ا«زل ايتو دويجور ىصت ىطويسلا نع هع لقت دتسملا جرش
 تيبل سين! هتذب نعد ل يضازكر مورالاو تابكلا نم هلضإ بلهاجلا
 ين نسيم !اناو هجري اهك ن ىعل !ىلع رمطع داخاو ه مح اول خابلاو كاملا

 م.ىبا ليعجر هلق ككت امو قد اكتبل] تفقد نموهو ندعملائالث اكرنا

 ركذد_ نمالل نه نا كاّقح او ن رعملا ناكرلا نا ىلا به د كثيح ْىِيِمَحخ
 اقاسامارماتسو ىدارل اهي بولت تاقوائ مس يلع سدا ىلبح يبل |
 بن اين يتررع نب لات ةهنن سلره اظلا ىكللح بحجم هد نوكيألف١ ىحاو
 | بق هداظح د ىار ان اطلح نا ىكحر ابج هجرج هين انلاكهد ١ بحل !هياؤممد
 تسع ناملس ىلع هيلا م مهد !ىل تلاقول لكَسَح ئد كوين مممسف ناملس
 نوبحلاالا ب ملكتيال اذ انسلل ءيىهلل اا قتال هل اقف اعل س اع سس اذ

 ناسإال يسجل أ هن انسإل ن وياك لعهد اذ: خيبس ندريهي لعام نوم املاو

 | ككل ناسح جرجا ثمن لاق و هيئافدرمث و نافل س كومو لّممداو معلا

 8 2٠ فوع نبورمع نع بط ةريره ىبإ نعّرع قرسحاظوملاي
 هانياريكرجا تيكا واذ اباتكمشلا اونوك اة ارحم ابنك ن و دبي هذا
 م هنباو نآهلس نم هناايِسالا لس هئاؤمب اتكو هند ايبب]ذ برسلا
 نب درع ملم ةربررق» نا نعردم ميجرلا نزلا هارد تتسم
 سابع ندي باها و مهن افعضم ئ ىه نلأ لاك يس دّمملا نعرلا دع

 رب اجو ليدطل وب أوه .نيمحلاو ةكداعو تنسون اوىضاور رياورب اجو

 <©<عبو 7-0 نم هس 2 نيس“ نم دع 2 1 4»ٍ ...:ريمجرجو ةرهس نبا

 بن ةوجقلا ه نه نا ئمي عاطملا زخاطخاو لام ةنجلا ىبكأو نم. ةئجمل |

 فم نال مطلاو ئللائاإل مسالاوةةأاروضل او لكشبلائ نمل ةوهع هس
 سب ىف مئت املا هب اميز تامل لات و ايمان ىلا حافظا شم ل ةنسجلل ماعط
 عن لأ لب وب اهماعظ خال اهمامط نما ام مكث ١و عشتار صاصتخال)



 ْ 7 وا وين يسال نت. ب قبس سنع : ىوئمل!بطلا ئ ميد وبا انضاو ْ
 نايييتاييسا ناظر ةلقرمزس فلا تو مسام ة دعم يتلا تابعا

 5 ٠ 0- ىلا! نمد هل ناس ظضخو اع هيرري ام ةياع مك عنب

 معيب ةرب يع قاويركا دارا ل طبيا كيب ةزتتمد ةرتوعلأو . ةريوعلا

 خطبا يكاد اونا يرمي )دلو عسلال نزيه حاشا نم ماري ناسي
 او و.هامماو كيانات وحاب ناب سو ىلا و ارتي مالثعنف انرتسكي |

 فراوصلا ننربسرنيلا نم ب رعت الإ نب تلا يوتل) ظلام و نب كد وامل ْ

 هب ه اديب مس يلع هال ص قظنصملا هسرع اموهو داوسس لا ب. ضد ١

 يم كوم معمم لخدا ننلاوه ود ةدعب ىلا ا

 |مسةذ الخحيلا يتب دة صبسلا نكس يباع فرش او مث نب نصنف اح فشص عشار نا
 3 ب ىاضيا ىهايدلا ملعهاورو |
 هى ةيصوصخح هرفد الخ قمسلا نمأاغش اييفد دزشملا ييسابقجللا نب ةرولا ظ

 نيعلل امش اهواهو نملا نم هن امتكاو موعلاداوا ليم و ةدمي هملا ةروع |
 دارل اناهيسمد ةأبكت اهدار ١ ناكذاد عيبراارطس وجو ميد تبنتها

 ةتئان وب لاقكأو نين ثرزع اذ ١ اهنم ندزرملا ىلا صافي يافا اهراشافل امقلل ١
 | هيلد قبسو ىلخلا هرك ند تطل كينبرلا انه: باك كائن انو اوت

 أكرم نا ديلحس با نع ه نإ ملح ةردررص ىفإ نع و تح نجي حارب رد

 ظ يزمرو عيلسم نيب وادعي ! ييلا نع هاورو هيدا مع ةبرن اجو

 06 * بلل د 7 هع تقيم شيما

 نس اعشانرْس و همانجلا ين ةركلا ا

 ىعبل 1 لاو نرسم ا دل نب هدب نما رع ْ

 10 تجينا كا اوبجاسلا ؛ نانا نم انوع عم

 ْ بس املاو ن انهما نم لاح نجل اوعو لتات اا ذو انف نفخ ظ

 ْ' نية 777 ادب ما

 | امملدلا قرع نم املس دوس ال /فزرسل ١ يىكبكل او يمال اهش اه واهو ملا |
 ٠ اكذوبمهسلا ل ات اك ومالك كي وبس صو: قيوم نم اج و هدبح نب قكوش |

 0 كالا فورعلا عئلاوهو ةزيهلاب جا لاع ساابلاد ابطا لزدرمل

 اع أند لك ب «سيممتس نري انزييالو جنيب رلإب تلاسسلا! نع ثلا ةزد 3

 | نع تاني : ان. .:سابشاوب نع داعب ' تان
 1 و ا تلا تابوا ْئ نيرهل 1/يا ننبداةءتحست ١

 1 لص ياتقال و نايسح نأ ةركو نانا بؤس لك 2 ال لعمل |

 مالم ل اجو اكس يا هت ديد هلام اع نعيونسلا

 ليسو قارعلا ظئاحلا ل15 دوعسبم نب'نعو تعزلاة » اضأ نا/ نإ هل ومب

 طقر ألا هع د واد نب ةزيخ هش يلايعلا « ديل كاتو ةلاهج

 و

 |ههامرون

 وا



 سس خس تسامح سس محم توصح

 : بلاقو طظنللاا ندي, تن اهطلاى ىعاضتدلاهأهدو مل سس ارم ئدواد وبا

 ب ٠ ١ عرج ئ مم طخ دّرها نو د ىوازملا لام نوسح كيدحأ ||:
 م بييقلابافولا مدزل يه وادا بجاولانيبىل ا كح كا مز اكت يد نب د5 ىمنا ||

 ىلا ئاك ندنحا جبت سعو نث ليو فلخا | قب نعو تل كالفداؤ نزح لب و ْ

 نلخلاذ ر اظتشالا ةرارس عرقي دعب مين !نم مع عويحر لا و ناسلكت ال1 نب
 ى ركاسع نب بوكا ميه و رداتلا تقم و نلؤئي ا موكوشلا بجوسب ٠

 هجر مل ! نه نا نلوما ف سكن ميلعتف ئاس وئاربد ا ىلع نع هنعرات
 اىال او ن سرلا باص ارمدد اكسملا نم هريعالوالوا ملا ىزرع يال! ف ارجطلا

 عدوي !هجرح شو ببحت وهدو نيرثح اثما ضعبمل هازعو ممل ارمبا
 بوبي ردا ظفلل اب ىلع هكمي دج نم هت يشد طسوالاى ف امبطل او لس هرثعو

 26 6< ( ١ ر و/نملا رج ميم ىهمملا لاق ف نوطستكأ هج قبلا نب :

 نا بند الا [يملنك نا ىفبت لذ ىكيطع زخم كت لع ىاهيظع ة ىلا
 ظ لا عض نغفل هدي طع رعت دخ ماوط تلا ؟سيطحاو كا ل |

 || ما ىيرع رههيعر كد | دعو نعو ندرلحا تي دج ق و ده مد اب اوعواو ىلاكت
 | فلك د لصاو ميج او ةرصأ ةياور ئو يىرساعلل تايعشلا حرس انك
 || «شسع اهداف ايمن هل أم مسو ىلع هيدا اص ينل قااجالجر نا كيذ نا
 | لاق دوعسم نبئع ىماب ىلا !نلو ! ح هركند يدهم لاعم هليطعا!ان
 || هيملع ساراص همنا لوسر تعج ام هلز يلد هيج وككحا ىعواذا
 | كاكو ىتهنا يرازشلا عهارباوب درخت ببّرع لات مم هركنم لوين لسسو
 | لات طسو الاخ ىارطلا هادزو ىئيفنم هىلسسم كارما ظفاحلا |

 | هارودز صج ركاهؤا هات يا نروعا سحنون ! تدار نويششاا
 مهل اق اعوورم ثاسثنلا ئهاور وأذ ىقوم درتلا ىدالاو ي انما

 ْ 6ع امو 5 .<ببرعوهو يرساملا ْ

 دون لكامنام ةةطل لاو رمالاو د وكب نأ نع ةزابعوهد ل ىملا |

 انس مس سس مساس معا

 ثعبيو ؛مئلالاىلاوع دب هنأال يد ستحا .ّعالاورف وحلا نم تبعر نم درو :

 ردد تاريعل اممم كي ول ! ومالا هب !ىمعت و نمر الا ود رويعنت وةعاطلاىلع ظ

 تل.دعال زتبس ىوسإب اهزأن هارب ئحرمد نازشنيت ا 15 ناسالا كح

 ميج لصا ل بملاو يه امعب لاذ نأسلو ىانج يف لعف لك لمس ||
 كرهلا جرم مادام خدر و ابو ماممعانم ضضتس نكن سينا ى للحالا ||

 ا س نايسلو ركلعن كاع ضيمصنتل ا نانا ئياسلب عدس ل دعلا: هيبلعو
 داحالا نال ئسنجا ىن انلا كاع ارسألا خي وعن نككو و يضم ذ لاع ضيصنتلا|
 لدهلا الو ءل منعت لانوه اد اد ناطيلسلاب موه متم نحاولال دعي ريلاذا
 ْش ىسيلوءهبال] ماظن الذا مود ناريس ١و هج نافةج اج و ةهجالص نتاؤجب

 نيالذ ار ولا نم نلذ اري هع سسك الو نعرالا بارح ى عير | يت

 | وهوانرعو اعرش هب كياللا هلع ى ىثبل عضو لىملاو تنمف تنساف |

 واكو 767772: 517جم قير ويح 2 يو كمي يل يي يي ا ا لق ا تع حلم 0 7:23 ب يسع دع 5

 135 2 تا 097 هاه روح ب يت 2317 22 22 اج و 2 ا

 هج دج دوت



 ت.ناانيرلاو نب دلأ ةذ ْن اهع'ون ننال ىمتمسج. ا غم نأ ف وهن نكل و ىسح ائيسلا

 ةفمنلاءقتر هنا يعتشلد اعدل وانت «نكلتريس هنواتهالاو وطس مف بدات هد

 نسح حر ىل | اعبر قمم ةكريخ ىلا عبو اعرب سك اك انا وحل ةّوادعلا تاه ولملا اغا ظ
 لزي عرولا مرع نالرمهدريع هس نسستحا اهلقلأ وهب نك و سانا حيجئ

 0 هاش يلا يلو وب وج ناسا
 مقدر تيدح نم نئسحا ارتنلا ونهو بن ىشملا ب انتكا عما ةحارلا هب نول عتب ظ

 ا اك تدوعلا منطام ومد امى لث نع
 كا 00 يلم تاج )ب وا اء اب بسمو

 بيش لاقو روزامتشاو / ئكلدع ىرج يرج تكعزرج نا ور روجام ْ

 مب ويل )وعض دل اليس ىجت مهام بز ١ يلعيرب صام حان ايريملل

 ذل ابطسا ىأ يح تك طنط مادو ضاع فر (ىدس جوانب وب دن 1| 0

 فوكدلا ىسح | ىىلا بباشلا باطلا بعهساو عرؤع اضم ىسسحا

| 

 10 سا ( اج طا و هما هل 0م

 نخر جوحا ويلا نمماال لابجزلا هش نسا اسيل ١ ىه نكت دث انالاو

 ىاولا ىطحل ا فرح ئدب جبت أن اح فرك ل يه ن١ هت يبنت ىرحاو ئعاهب

 له ىصن هدام تاكو حر ةلغطلل نب .نك تضيرح واوا تاجاوا نلد نكاد

 كوحرب ص ١ ىطحلل تناك اناو يملا ريكؤنل ال تربح اهككار قيسالا

 ىلع نعرنعو الو دب ترضي ريك كوم ئ قاوناوهو ايىلع ئطعلا رح
 كتلتها سو كلغ هتدالّص سنا لوسر ىلع تلد لات نيدس مل اجد

 هي ئس عطس نك و ئسح ايظا هتس لاك نسوملا مم لعام هسا يباب
 513 "0 )  هرك د من نتسحل ىباشنلا |

 اكيارمتاو عطا س اهمخاو تمالمأبل دا ةزام لأهل نا كيني وا هام انا ا

 لاق ايد لعق نلا يداواييئخاه ندحا نمالا ةياور د اري تمايا مود ْ

 هدي ناك نمللاهس ئازعلاو هتالوا انتجا مطع صا !ثفد يوقلا
 فم م برد ضال نشنج ملوى ةيلفد اعد ايم لحد نم قحح وقعد و فصض د :

 العن اناكنم اماو ةدايتلا مىد بانعداو يزخل اد ين وِح اذا ميفبطرشام ىلع |
 ْ يطخ ايم شحرلا ى ياا عدم هرجاذ ىللدعو

 أين هنم نو تان يسب هك دج ميا هنو لقفل شب

 | هفيرشل او ب نه ىلا ةب قدوم نمتمف ىلا عذب نيد, نو ب اىصل انكم ئع
 وهو ميداح زيكا هنس ضن ويعترم ا يكب ملا هليجيرم اب عشنا ا

 ظ )| نسوافيزع ناعيا يمن ان مئازه خاب ن لف قرع نم قيشرل) ن ود نم

 ظ ةسيرص في نعدواووبأ بيتل الثا ل ئننيب دم نح نم سدير لكل ليو

 4 .<4 «اضي١نيلرلاهمعماورو
 ظ ةجوؤلا مظل نوكة انكاو نمو امتس دمه ام يامل ب ما ءلأ

 بسشلا



 ريت بمدلاذكأب اوسيل مجم ام 0 سا

 مئداكيال ةسبلطلاو ه ةيم اهذ او برتلا نم ىش شركع اينو اكن ال ميس
 م انهو ماجا نياحاملا ىلا وفل انكا ىلادحلاو يالسالو ياسر

 نا ىلعرجا هب "عبخاو برسالا انك (ب اوسيل يهل | عسج نم بح ! امم تي
 زد ىنح جاكضلا ني مةلطملاو ق ىتعحلا نم لب ئيعم ىحاول اًمح تسيدل يا
 [كياع نقف يهز اءىد الا هاى رع نب مح نع قد اومدعرنع امس

 : اسفل قميخياظي فو دو مد عريكجلا نان جهال قفسكهت ءاهيدولا و |

 اكو ىش ١5 ورع عضو نم هن ام عي رهلىب نمجلا خلاق عنب نم ||

 تسلا فكن أد ايشع ١ تيشيرمل جلا ف لاق و تس ثيردح جئاطللا 1

 د عباس ىحلا اند اماو كي ىح

 2( 2 (/ ٠ فيعض هدانسا ورجح نب لاو

 بن امتي معي آمل عم بد و ع ركشند ؛ 213
 خغر لكلا هي 0! نبع لطالوهو سيد الاو سا

 ظ

 | تيجااطنلا قلاع ةيباع ملم ةلهرر ئ طصح هن اجأو مدح اصل هدر بهذ

 كاك ىبو دما دعي تبا نب يلع ني ديحاو مهتم يباح ديع نيلرب ملدو
 ا فقدتك عمم ممم لطاب هرحو كبي ىملا ؛!كوريس ىطق رارلا نع نازملا ئ |

 6 0 0سم

 ظ ىاككا اي در ميفا رحمي واب نم تايولخلا مظعاوه يدلا شرملا
 و هيياوق نب ئتمامل ا ئيبان لاق لصح ةزرهد وج نم هنأ هرب سمن ىءهرئعو

 شرتملاو خاطملاه لاك ىّتن ام سا ندا يسن ماداضاعوط

 ةديسسوه و طيخحل ايوا مل املا قف عساويملا اجومم ةياحسج قولنع
 رببال ةولنغوهو مامن عممحر وص رلظ ى شافت لسد حولا -لاماح

 دعيج نلنلا فراؤوبا وا قع يسن هريكر ابحا عيعج ئ عّمير# و هنع

 هددا نوموبتحو نكك دوجولا يلا يبس واهل | ةناداهلكاداهبظع اد

 تاورسلان إيفا ةر اطماضرالاو تاومهلا نلنح نايم قضنا ام خبرا الاي
 | قنوعلا هسا يلح وبلا فراعلالاقوةار ولا اموهو اول ل وا
 ا مىلم اال التل ةولولاهمل اهل هد انيدالو ةيسد4 انتل < ةناعال يزل ! بيىملا
 قيرملاو هل اكم عيطنس ]الا اوحالا ي | يا نم لاح اع رببعل !نوكي كاك نوكلا

 : كيم سب انما نن دو م ايتام ناك 5١ذ اههلع ند 3ك ىلا ةلاحلا ىلع
 ركل اين رن !ىاهيملخ نال ئلا ةييسل !ىلع هس اونو هنروص نك هل
 + ظتصمال اه زوللا و اهلا نم ةيثح ات هس ده (كنع جفن

 ضو أمن !هنهو لاكي ه هان ويم هنرل دعانا وع اري نا يرحل !نييل و
 سلا اوب ا مظض د را م لك ىطخح ن ومد بجي ١

 0 : وهمس يل خريطيمل اكو تردي اهعبما



 : نب

 هروع أسر هجم لفك ند ياس انل١ئيبزاجذ نطتنن كف ورعلا ىحعي فرعلا 0

 عيمضد ال سنان اذ هدد لمت ١ى١ ءلعم نم ثانرو هنا ئي. ارش مطممسب الو ركتأ و
 يعزل هدر وا ىيبع نب ىندوو ملعو سبل ١ ىنأ نعرذ الع ئسحا ئيرجأ
 535 6 يبان .٠ لوبن ل اًووانمضلائ

 عاجلاو دللاب ةنلد”وة و اح ميه كسمل نال مادام, أن لد 1 نعد جاتجب !لسعالا
 ىسملااد جايجبأ ةنل نب ن احأنتلاه د ارك ئلف هبالزتلت و ةو الحميد
 |( قميوياو ىهحا اضتاانوع ه اورو مئساع نع لجاه ناو امشال !الحا هدول

 تاجر هلاجر مَسِبو مدرعامل كيلا بع ميه قمنا لاق ىهيدلاو
 4 (ح هاهو يب 1 6-4 معيمملا

 نع بساك هل اقرذعل ! موي عمكس او مرع مودزنولأ و ىتم الا ندع _دشملا|
 ديعننرداج نع _ كس مح ركع كابلو قيولاو وغمشلل او ىلا هلق
 0 4 5 ههيئانيعنبا

 ةزهملاو ةرتعالا بلغت انلا جند بو اكل او هند ١ نم ئيجل أ دس اطملأ
 مع انس سس اطمل ١نال ناطيتكمل نم طلعو اواو ب اوصداومد ننالا دعت
 ٠ ياللا لفن ييطك ساء !سواكشل او هددا لام عالعا كا نص نابل
 فكم روم ناطشلاوبرماي ينلاتايثملا ليد نع ببسسملا امي لتماد
 فب هدرمل ميك ىلع ه ند جلف مارح ب داكناُواف يس اودكيننما
 لسد ناطرعملا ناد باكنملا ىوص ةياكح و٠١ ه1لاّىا داو عاطتسماام
 ئع هدا ناو بلع اطلس ى وو والبس هيلأ نيحو نق شبا امل هذ ويح نم

 هوم اذلا هال ءاكن ىع اكليل يذلا ياخ نبدا س اطحلأ بكت لبحو
 ليصنتلاو ىباطملا يؤ ى مسهل اوّيسحتو هل تيرئشلاو ىنتعلاب
 فكمروي ىناطملا الب وان ا هركيو هله زوكذلا تيمشلاى
 كارو نانا حتسن تع اطيددوئىامدلان ركل يزدسو هحوورد و'جام ىلا مخ

 بوامتلا ممماركو ناطيشلا أ ىلع تذ انه تشم !١ذاذ لاك هسا ىلا بوب
 م هد”ءفتطا ئد يد ام ىلع دهب ىسطاحل ارماذ ناجم ناطيشنلل فيض اذ
 نم ىاطحلا نمد هلؤد ضر اعبال قارعلا ظاذحلا نين دات هي سبت
 ناطيلسلا نم ةالصلائ ىسادجعلا تباث نب يدع كثر دحؤ هلءةهينا
 دقو ة لصتا قلل رسم يىرىعغ نجح تيب دحو قداطملا تي ىلا ١ نمد نال

 هن ناولع انينع هب ليفشتسبل ىصتل ىباطمل ا كوصحئ ن اطئشا بيست
 هن ةالصلا يك ساطعلا ثصوبال اما لاق وا نبعتم يوع. ى ينج ثيىدح
 ميغد وبا جرحا ة سام ب واكتلا ى ةلك هدد كيب ال دال مه ١ نكلاد

 . هدد ديلا امعهس ةييطع لك ىنك لا نياعومرم ىلع نع ىويملا بطلا
 تبو تم ادي 1يذا!الو ىب ص عجو هبصصي مل. لاح لك ىلع ماسلا بر
 هرمر و أادحي | ىهي نل | ممع اورو ةربرشد كا نع لش موي لع ىف ئسلا
 فرخ نب ظفادللا مْ لمد تالق ارك س يلو ءالسسجل نلوملا هزم دو



 لسقل -ل سسخ مسلس تاسسسلا ل
 ءاز 9 ,

 110 ذنب 1 ةم 7 < 0 ر_رمس .فعمصت ١

 تيكاعل او قلاو نميخلاو ة كلصلا ئ بواتشلاو سان او ى اطخا

 ْ ميش ام ءاضرب د مسيوم ككذ عوفوب ىدتسي نأ يعم ناطرشلا نب

 ةارئتسالاو همدا ى ب ةيابيونمتلل ني ىيلا ي ل اهو مخبصل) نيد مل واي حلا قن
 بن يع نموه يذلا ماعطلا عشب نم اياه دوك اهالو هناا هب ليو

 ' ؛لئنانال لاصنللا نيد. < لصلائ لوس لص اناو ىبطلا د ا5ن

 بن: انيلطتش قمن رطل ناو يا ةريحالل ىالنع ه هيج انهي جج
 ى١ نع ةبيكسحف ا انب مرتحاو ىلا سعب ضرع امرت اهي وذل هللا

 راخم نب لاك 5 واصل! ىب اطسلاا بيعاو بواكننلا ه نكت هسا !ةرب ره

 1 باق( بطاوو خيو رانا بمب كتي 2 ثيوشجلا نيبح ضصراعت ا

 ظ ىساطسلاز نافيشملا نسا لك < لصااى س اطحخا داي دال هلت ىقالطالا

 هيلا هيكا ابريز بواكتل اواني. يو اكئندا نب ىلا مسا ىلا بحا5 كصلا
 ضعب تر توانت ذل! عجادوتسة يمنا ايا يوحا ل ل عشمت ,اطملانم

 ا ه بتم أذ نب ى ع كري ىح نم كائيتسالا نم ىينا نممب ىلع هو كيا

 | ظارَش رائي دوه لو د اني د همس الت هدحو مقري هدجزع هبا نع

 ظ كمي ىجلاد ايدو يوانملا داق كاسر الار يككق مات يي رملا يازخلا ريم اظب
 مس ي نمل نا فعلا مصر سد الظوو فورحم لاقس هدو تكرم ىلع

 0 ةالصلا ئاضيا حام نب هاور لب هك ذكى سيل و ماسلا! نع هب درت

 5 47 ٠ نوكذملا تايد

 ْ مجلاو د ا دأهز قي و هَ يدم دها كن اعرلا يعم اطعلا

 ا

 ىب اطعلا بعيش نا ملفت و هها بيبح ىككملا اودنيشم ىرصلا ْنسشع

 اك 1 وم جرا 0ع هبت ام

 هل «0 ١ ايجاد عج كاع

 ”يلاعتو يطيصاسببلا نادت كانا راسنا ا عونا طارح

 ءايشرلاايف هلا وعن ءىللو' نمسرل مقدتب )ب ارعاوهمد سس ريزرلا
 ظ ركل كولازولاوه ن ايد ايل وخان او ىلا يلع هزع سيلتا
 رس نب دير نب قسدح نغ ربل !باننك يف كن وداشم نبا لالا
 ل )ناولا هاو هووجو ه دافو هل ىبهزلا ل اق اصلا ناوغعص
 ع يان لان اذل نال م عل ا وعنو لقعل أنعم نيل هب ئئس ىب رلا لؤملا

 لتملا[ مك. ثلا وبسمل ا تيبس مب و هؤيشلا انعب اىيلفحيف لانالاب

 اهم اهيروجوم تح اعلا هنا اني اهقف لوما ليل د دويفو ىثزاع |

 2 وي 9 ينج 2 وم كي تل ل -



 و ةىوسح يدا ا ندكخ ىاطتسلاي وو دع ور ممصأ يوس لم اننا ممصمب

 لابو نم ١و١ ريع لوم نسم لرب 0 ظ
 ةرشلا مسا ىلطا ليقو ,مصف ارا هر اببخ يا لدم اموزع هذال هوزنع نمقرلل
 ماو انع مش ملك ىلا هلب ام سارو ممر ليش اكل أ ىلع هخول ا نضاو
 ةمدبج ضاسل !اياصارو ككولهما ةرئملا صاقلا نات ووش ونطدأ هركذ
 ناماكو م ملا ةرع مهبل قلى لك ميكاب ءتس ارثد سرئلا
 0 تب لها ربحا عا
 ككدم ان هباوص ' مهم انلا نب ؤيح نعي لح: ل اط مل ورق ىبضلا

 هيضؤمل ايم ”لضْنوب لل اوهاو لاك يهمس اك هدد :ئد أيل نبا

 1 نما د نت ادامعلا هل لس تءادص ان 0

 0 يا تاو عض - جا ووو »كا

 ط.ضهفعب ل وفي اليف غول ديزل لاف تااكماكم ةياورؤ واسجو

 هل. اكن ومي: هلعم نوكي قحانشس ىبث لكو:اطخومدو ني ركملا
 .ليخاهطتكيجسل جازم عقم ول ئمللتحا مموتبااان هحدازو ىههتشا

 + عرش الذ ة دوصمس اع دعت لا تي نس انلان وكناج ئشعع اه حمو املك هملم اه

 ١ ةةاليهالإ ٍيويع نميقرلا ين ريغ لع م ببزس مينو متداذب لاقل ا“

 تن نب ايهززك قم و ال طنم أه نكارم هلام لطب: ةئرض قمن هاشم ةيراحلا ىعو

 50 حش الاب الملا نع قصت تن تناماشان دومملا ناش كت هوان زاجل
 مضراعلا كن د داحألا رهحأم تهوي جفال ندد مي ايشخ نم حالا قعبوسلا

 | ال دي ةاسبطلا ب مادي ةنيمااح اينحال
7 ,6 5 

 عياوم لضم اة عجاسضا مو ذل ا
 حيسلا ئ اين وكتَكو نير 000000 ا ص

 جوي اليم, العاسلا ءاوبن د وتططجعو هابب الس يقظ ٍبلشتال
 بلاةدب رب نع ابضلاو ىسط يردتساوود+ كسلا ناايك يهدر ود

 لان بهصو تمويل ليعاسأ يواضيادحاودع ءاهرر يئبمملا

 2 : . !لاع ههفدوو
 نسم ةيدرشلا ب ظنمل تلح ىلع اان ةيعرشلا«ولحل احلا

 وفمل او عوجرلا عودا 0 وح
 يلعن واه ظْف املا ةمشا 7 هقفل ايات نوم! عب انساللو رمهيلع .نيردا إما

 لاق ثيحزومسلا عوخرلا اورمهلاوس وت ايو اررالب
 يلع هانما اد أك اذ او جل اوطل لات نويل ال نك نا رك نذ !لهد !طولّيسن اذ
 اياها علعت ويس اةنلسم واىلب ىاروملق برو اع لك :لماعتيب نا بحجم ردد

 هنالو ره رمسياه مهيحشن انو مهمسإعروهرطي ام قب و ممنيد

 أ



 : اذ مسعؤبإل ىب الا ةوع دل يرسصتس لب لاسي نا, ف! عصير نا ىبشرالو

 عم الان مهنو داني ان اطلب مظهر لع س نلااوتربإمهراينالا ةثدو
 انو شرد |ادحاوا دحاو نوملطيو ارتسالا قرمهر و د للاع دور و بباو
 الو صرب مهرحو ىلع سمأل نم ناك ىمصرم ثوودرحبال بولتل | ىصرم ناد
 ىلعو اياهلأ ىلع يع نمزه١نه و هرخ مرعي ملام مصري فئرعبال هل ة١اري
 باد اين ىلا نا رمهشي د نس انلا ملعي نم ملح لك ق اورد ا ئظالسدا
 نيمو مينس الز اهيريمظ ىلع لقلت يمالا ضرالا نطب ني سيلا صوم
 لكم نصزملا رايد مارترئعط لاسلا د ابطا اىلعلاو ن!ببالا نمرك١ ىولتنا
 هب هرشن فكل ناظلسلا مسردل اعذاةاوادع, جلمذا لبكي ال قوبرم

 ظ ىف ىليتعلا!ضيا هاور و ىش نع خءاتملا فه ركاسع نب وهج انيثيلا
 ( هن 1 2 « ٠ ئسح بأي يثلا ركن ىف ءيرياملا لا5 وانمنملا

 يلا ميارشلا وعد قيس ا مهداذ لسرل | ا"ياايقمل !هياور ئدافملا

 مهتيلع اذبما : معلا بلط تلدحلااوملكو لل امي الاو مولصلا ص و اجاواج

 ظ ةاكرلاو موصل و لسفلاو ةالصل اووصولا ىلعانما ميد هب لهل !ىلعو
 ْ لاهل او ملا وهب َِن ىصتل أ مهمزلي ايلكو انيلك تاداعناع الا للعو 3 او
 | وهتاينبالا لس عابر اجرا هيلع راسو « يوسي هيلع ينجو

 / لا كل نلذ تاجر د كك ذ نيب و نيراخلا ويد كت د ىلصي ناكنمو ئنالا
 | ظتيلاؤاولنحاري ورهكاحلا ظن ابرد ااولح اين و ت اطد سلا اوظد انكي ملام
 مثديزح اول سرل اان اخ دع اين ىلا اوللحاد و ناطمله مااوخل احا دان
 مجيب ا اوبه ادو او دعتس ١و ريهتساوو اهي اريه ءازعع ام رمكاجلا ظل
 | عيت ئسخو همت ةلاّقس اب ن اطلسلا ىلا دوبرمتي انا مهن اذ مسلا نم

 / مهن ريباو مهلماتسأ َهْن اني ملح ام.هودرتحا ناو هاوهد ىئاوب امو ملم
 | هع امكلالو ضوخحلاو مْ !ىملاو تافنلا ني هاسب ال ناطدسلا طل (م
 | ديلننلا ةيسادمل جوا وانس ادلع هيد اذا ناني هع ديوبال لطالاو

 | سوتنلا تارمكب اواضتكسو ايدل اراب ار طلشي ملام ىب ايلا كج حتر مهن
 يي سال ل ا

 ةيزايملار دح ! يرؤرلا ل13 هيد انمع ةرحالأئ و هشيرلا ايي دلا لماع

 .هنهناذ موهلخم نع عم كن و ملظم دز كك لاقي و عخ انا ةكاياو امال +
 ئع وه نويسم ىف ان ايس نب ىلا اهساىلحل ١ اه نك ١ نسيلب ا هع بح

 عيعم» نب ليح اوبس أنك يريم سمت نع عسر نب ميقد وب | ئع تن ام نب فلاح
 ظ بد يىزوملان ب داق نسمح طنصملازسر ىندا نع قي كلاس نب ىشا نع

 ف عونموم هل فلوملا لاق كوزتم يسمو فرصيال مهدارب ا عوص وم
 ثرحلا نعانص ىدتقنم ىلع هل مكن فعبرالا نوه دهاوش هلو عوبيم 1

 1 11 هني يميسملاب بكعييرمبشلا



 0 ا

 1 ع 2

 وشاء ل هيلو مكلت
2 

 م ةاونردلا مالعا مهن إب ىلا نم ةداهلم رج بيطخلا داق يما انما ايلعلا
 ب فرعاو ةبافصو ىلاقد دل عيب اجبخؤت اىلع تلا ليك ا همدو تيك ئ جسما

 مدشروم هلا ةديل وره و فيكو ايد مير كلل ءنركمو موعالا ةدرعمب يللا ى

 مونو دنس لوغع نإّمقعال ام هبيع ند لسيرلا يل ! نكد نم هدد ا ىئكشف ان نؤنكم
 ىلا ىلاكت هيدا ع ني)يب ان |ملعل اه ملامح ا!ىلع اور زو ةربملا طغبو

 هايد او هنموكرجاور كلا ةءلزعيج ها فشكام ىلخلا ىلا لسرلا نم رين لسررلا
 ىو هيف اس ىلا ذو ىحلا نم مكدالو نبح هزم يرج ازيد ارد يداوا!نميرجحا

 يرداولا كارم لاول وه ىسضاو هقرثمل يراود ادت ذ ل و ىجلا ىلا ىرجا
 بيطغ امن دوا انس لسرلا طع انأهيدا مع مدار نصت «ىشال
 لوا يح ٌماعل !ىلا اهامل ا! تطع اب اهامدا ىلار انمار جهت, دوا نب لسرلا
 ممه.دالواوروهلهانب روهتوس ىلا ةماملا نر جارد مهتفاطر ىلع
 تباتسكل ةايكشرول ارش هدد نا ثيردح ىاج يد نمرو قفاوسلا لالتقاط دعب
 سسلالعانما!وناك كك نلوم هراع ىدسملا هوئضاول رس ئولزلاو ريب عملا
 اعلام رههل ومع ىف ايسالا د دب املذ ملّجح ال لومعلا نال كك ذ دسني ماو
 نطابلا اح لمع ئدب نو مهلع ماعلا توع ام لايتحا ىلع او سيو معنا
 اوزجع ريس! رياك ا يود الاره اظلا اهلع هلع ع ان لاتحا ىلع اور نيد

 مداوة كك يح ضر الا طو ىلأ ىلع ي)نعو ة ةضل انف هسوسولا عطَم نع
 ىطعااام يل اره اظلا اههعرظارولد لك د ئ ءاج لاب اب ادرلا هنهد ةماع

 ممداطعااماو سعببرعل نكل مهرها نم اويّتعسال هد وجب اذ ةكلواههدا ْ

 7 ٠ ٠ ناجرجلااضنا مع هأورو نافع نب نتاع نعرو ٌمُدرعئاومدو

 بتم اهظنس اءاضنتسي ئلاا8 ساونا وعا ضر لإ عب اضم نولماعلا هامل |
 01 قيام انرعالا دف او قشر حدا رمهما قبل ايا اننا سيل نمل
 ايبنالا هتر و رهاوسان هفاشنألا لا انيئطصا نيالا ب اتكلاانثروا



 2 1 يي يي ا م وع رس سس ا

 [ دع دام نيرا ناجم لا هل لص ال كانتح لياوسبا يب ايبب اكيقسااملع

 الرو فينس ول أ ريما ىلع نع نعي ميم كي ىجوهدو ايببالا لُثر وابالا هلع
 ١٠٠ نبا يأ م , يفيد اود معد وبا نع

 91 دا يهد ورم س انام اك | ىلا سد الان او دوتد يىأةداؤ اىاعلا

 اءلصاو منلا عيمج اكتم لسنا و هماغحا ةذرمم د لاقن هتيئا دحر يلع

 هنو زرههتسلا ف ومه دحاناو ياا تشول ا اش ياعل

 و قلت دال ةيراثا ادهنلاو اطالب نون وو هدييبشتت ئ ىسل اهل
 ْ هللاأ5 لب وط ثيىدح ا 6+ جدييسو»»

 أ ع ْ 10 «: تترك وموفاوم يميمملا

 | هبت ةنالا برضا بما ىلا لشتنب كاربلا نال ابتنالاة كر امال
 ١ ةم للاى باكو ةرشخالا ىلحاولبم اواي دا نع اوصرع" ني نل! العلا ني بلا
 1 سمناوزاجو ىيلاو محل !نيبينسحل اب او ناذ نيل !اينسالا مسح البد
  ةللمسلا صنعحوب مالس لا عيطس هن امن بيك يتلا لانكا نيتليضنلا
 0 بى هن دما كوهلائمهدراىمو ارداصم ببوصااذا ينارلا ماهالايلا ا

 | مصب هت ىف ل امك ىلع ممحأ بيع اك 1: رجا انهما يدنا هت تنال ةنللع

 ةظر ا وم م ىميمملا يلب هت ىتمبو راكذاأنن واكؤد درك

 ْ مهلعوايشالا كد 0 م اع تمم

 | تا دارياسم تر اصف تضطلوروعل اىا تنم لهلأ ىلع مهل عو معلا ىلع

 ْ بمد ايكفاطل ناكم مولملاب لايع لإ تلهدكتض مجود تار واو وهب نس

 ا ناد اونيكس ال اةنلاابإ ارسيوايرفعف "6 قمل لاهالإب م ولملا تاككشو

 | تالا واوا ولاعإ اربع ن ىئير يبانا"أب يردافللا# مص تامملاوهو

 ا ةوببلاةبتر قههل. ةننر الاكشمأ معاو ةيبلبزلا مع مهتشرو ثور وب
 ْ يئراولا مافمو قكدرع نب لا ةبترلا _لد ثراو فولت ف ىد نروشإالب
 ن بح ت نمبالوو كاسل هعم كرنب ال يومين هن ىلعا *تكأ ماما

 مويسر يهديلع هم ىب و تاذلار ازا مهملع تل قيس معحمد اوهاوزعاو

 دعم اوانسلا للالاوامهلا جاتب مج هاوس نوحرس اللايك هل وس

 ا هاجس دا دوو مجاب وسم مس

 حئاصلاو ,فدنصلان وره اكسس وح يعيب رتووسعا جا

 نسحب لقل !لغش ناار انصر يخ ككل نو مد اصللا نع جعمصلا يربك
 ميال د يسعي جو ايم اًنحين يناثلا مهذ ويرش ةعتطغللا

 ,ممف اوئانووبل مك تاو او قد ىصتلا ىلع ال ايئقد وة بهاشنملا
 يس اتيحلا مه دنت .مك للا نما ماكس ياامسلا هاجم

 2 ا خنإو يحب ممن دعح اخ! مهد <رمل الأ ةوتلا ل نكرم هيموبتملا
 ا

| 
| 
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11 

| 
 أ

 ظ محبا ني نلا بزل وبلا ضلع ن قيما هيدا ىبص ١ نع رمد تانغصلا

 ظ ناسلب يس ردلات اجانمو سنمالاط اسب او برتملانعافصنلا اردانم ىلع

 هلا



 ع ير ايس يالا نتاج زعينال همانشلا هني اكلك هاد
 هركد لب د ىحةائاكم هه اقنتسالاايشالا هسا مف 1 م قس لم ىلا هيرمالاو

 ١ 0 ريو خوفو تارمسا لح هاردي اناا نماتكا ناتو ياطنالا

 هل ىو هيارب طوبرب مهح صو مهاب نال نعر 0 !لنه او هلويناوظعو | |

 م. نم هل ريهضش رعت سما هلاح ةماعتسا دارا ١ نع تا ممن ركعتسد وو ا

 مه الغعسنا بر انفتسالان ال قئيمل ااًحر ولنا ةحفرو ىسششلا ف نانيط |
 ميعح انس دابعلا اصلان ا ههتجو< معامل نب لاك ىاراجب ىزداننو مقيتنح |

 أبيلا نامسحالا ىلع. ن ؤيسيك واهم م .رجامو لحام نوميبمل ازمه انقاو |
 لتكيت نم ةبتنر قوم ةبترال يدومممسشا ديلا كاقواهزع ضلا عخدو
 كايعداب ىعت يحاعرلا اوراغجتسال ان تحاةولاحلا نم مهرجعو ةك الملا |

 دباوث ناك انهل د تس ايلا مزي ىلا ريح اننجا توم دعب ةباكان نب عفا نالدحملت |

 هلحم ةماناو مسا كرش ىلع ليل دا ميطن يرتكز كاك هت ىججطتقنبإلا |

 فب ند ناو او مسا ادرحاو معنللا لجانب هدم ناو هلعدو هتلهج مدت وا
 ممسو يلع هنداىلص هنناكوسير مه امسامو امل الئعف ّي ىانتح هّسشوا 1

 أ

َ 

1 
1 

 0 ىتّيذا محا هكب ىلا نا اهي, ده اوس و | 1 هه قورط هلرجج نب لاى عج عد شدا نع مكعؤأتى اجلا نب لجل نم ظ ملا نيحتا اهيعب اهب م ماومداريمج الل خللا و يرشتملا ىريهج مه انا ملال ايضا شدو ْش

 او قه نلاو ميم ونا هجر نوه لوتلع وهو يه (كملا نب يحال ٠
 ا منما كيردح م محمي وال ظلاب معرعخ قنا يحد

 ش يأ. « ءاربلا كب ىحنم دو

 افلم اب انلا نئياجو هيلع باع لحرب نع ايلعلا

 |” وهنيدلا نوبات كعب خب طلو ووسام لقبا

 لع كاثداو محام وه لجهد مو ههاعب س انلأزوض ملع نم ياثلاو ريع

 انمضلإو يبه نل ١ لاو ىشن اقول نب وز ةيذاو هش نعرذ هو ملي ماع لاح

 3 9 2 2 « ككورتم ىو ياسنملا ل ا
 ايدعتم هد وكم هريؤد ريصم معلأ نال ةدابحلا نم لضما يرشلا يادمن١
 ”ىصوال وأين الا ةلرو انطعدأ تاواونةع الدم قيؤتت لب هاذ
 هت ومي مطقنن 5 د امعل او هسحاص رعب هير بن ملعدا نالو ىكنب بيعمل

 5 كصومب هنم لضم ا مصل اد ل اختنش 0 نا ىلع ع ورجل ىف امك اوت ا عب نم.
 ثبرلاة ىو يا عدولا)هساظنو هساوق ي١نيرىل) ميلا سكت كلم و م . ومش و

 ةبوشرل ار ىمالا حسا نع نكي عيا تمابط امم يدا. دعاه ف
 باتكي ملأ دع نب وطحهتبقارم ما ماو دويلات هدد إركذ ىعملغشلملا

 تاقلد نلأ ن ىبح ندا شل 5 «نمرم نب ىلعم ميكو سس ابنع نب نع اهه الك ١

 امعيطلاو يههنلا هدروا بعصس نب داوسوركسإ|بان ايحا تاب ماهوب

 3 6 0 ٠ كيب نجلا ك وعم ئطقرا شا رجال اقو
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 مها

 مك سل



 د ا ااملاذبو : ١اب نا ا اا اطيز ونا سيطاولا دز يا

 ا 7770 وم مناشكاي و هودي جيا لهاا د اهلاكو

 ام ىلح ممم رس ند خالو نروريصي و مىبلا عوجرلاة مالا نلبو

 رتافونجتسا نان مملعا عبتمملان امزتكئ اذ هب املاع ع انياب رطق لك لقتسا
 فوحو اشبال ٌمضااخلل مد ا

 ادالوا نم عمت ةلكلام مام ا0]ن أكو انيه ديبسللاب عم مانا طمابلملا محاط
 تاكو تهل فيز هزم ينم اك نإ هر اخ نكو ل عمو دزامدرو ىنينتعل
  اهملع سلع ىلا هن ا ايس اب مي اا طع ريما

 كيالاعت ينم اشنلا ْمُكظانجو )رنه ,نطلم هب اش. لا صنت بهعن خيلاعب

 درهدا ئح ملاقتع ابرد أن هئماؤيلا ةكربتع تيارداكق لكي ذ لع لك[ يح ام

 رحدر 'رملاب روسملا نيطنخ اه) نه لاك و ئيعدراوا نك الث هب لهم

 اصح ؤ !نيموم نم ئئرط نيناطسولا طسسقبل اهيطاسوابل اعالا

 فبري تيتبلاو دعا نيب طس و انعبل اه ناموم نم ناف ىلح اهل : مءْيسح

 نئيد رط لك ندري داّمئاو تاميجلا دعباور ونئلاو ئجلا ند ةعاويشاو
 بمب ناكمالار دّدح مومنملا نع ننعب نقد طسولائ ناكاناف اهعطسرو
 يون نش نن فتدألا ناوللارجشي هل اخللإو ىس املا ئر ىلاغت هبدا بادو 5

 بن ريصتتتلا اني ضفي ار وقد سقنلل ناقاهل ريس تل اولا

 يل و ..ناث ناوخأ ايدو مسجلا هيجي فيرد ىلادووبنإ دبوقوقوم |

 ثفدالاث فئاحعاو ريصتت لاهو فارس اووللع لاو اءايتابأا وهل

 هم يعظ ئنلن اقتل نئتمج نم سفنلا ى ند لدنك نا
 ه ناهد فوسلا ئ بيلقن اش قيقا ريصتعتلا قيمع مع انوع اطم بف اك

 درسلا نع رضامو ماعم سصتنلا نم ا ويب باو اتوب جر
 تالا ميس و ةييرحسم نع سلس اذاومد اوروبي ىكسم

 فرسااداو ميصع اوت 2 ا ع و مما بلاط
 قيس تاي ناضشلا لاحاساو بسيون مااا ونتي

 الاهل ايدل نا ا ةيسصمملا لا

 'خسبسل م .ريصتنلاو ةييس لهدا قودتلا نا دارا ييبعوبأ تلق هدناب

 تغب هي يل اقل اريغ نارئئلا ير اق ىلمذ ىف ربح ى اجاتك اسوس ةنسسشلو
 : قحل ا رجسل ارش و ةيببس اد علك و رعصنتلا هلع اذجلاو قهتما
 اه مسا حبل سل ءميادلا لنك انادارجسلا نم بعت ف

 ترمللا نهرو ايي مَن ىسننلا داهوجا محو ةد ايملا ئ قفرلال
 عيفر نب يبن ملم مب اعمل نصمب نع به كائمالاو مكحلا نم هو دعدت

 4 ع4 ّ « كاتهضلا ف يهدلاةهنوأ



 1-22 ب

 ني دل ىف جمانل ا مسن او نيل مول ليص اوه يذلا ماهل ب معلا | ١ | | 4 0 ١ ٠ ٠
 لليل ذ يووس امون لن استفاك مث لذ تدممللا

 _ ى هل له دال ىزل ١ لوضنلا ىحاو لثمشلا نال لتقل وه ىن  يوس امو
 م ه.> ممني ال لع نب هنن ذوع !هلوكتن منم ناةتسا امو نيررلا مولع قصا
 ب نيرعث انف ىفد دل | لاو ص اعلا نو ىه.نب نع قاقرلا و تح ملسلا |
 ايام ر انما ف لات و فيحص ين ١نب نصرلا دبع ميم يستر زلا معو أ
 قا ىكانم ملي داحا لب ميلا دع ترش ما و ىعوتنلا عئدار نب نصرلا ىمع |
 تاق اش نيو دعس ربى كير هريع و مهام نب سرعاشمي امثم لف او
 6 6 (. بويرشس فعتم منو بجر نبأ |
 دم هنن احيا بص امهئسو عطاو هنبم ياقطان باسكت ناث معلا |
 ماعد ال عاسسمم نع ءل اس نمل بيجي !لوداىاىر د )الو ورهد اظ ةرّيسم ْ

 ريلع قيرطل أ اسلا نيج متم لع نم هدااطغ نيل اك يرداال اهيتح

 تلئالو هندإب نكي مل هناىلخ مثلالدل ملع اهلكركّذي و ريمظ أم لك نع_مسد و .هنتع كاس الم لك نع رجعي و ملع لاسمام لكنخ ببج نا نط ابل ا هاره اظلا



 طر ا يب تهل بلط نمد نجدي لقجلا عم نشل ف امستتا ةاعاب |
 ململاىئ 6 تنيم سنبل ي درو اهلا لاق و يا هلنتج ىلع اليل د ناصوناص

 هدوم ىمخ دغر سنوشانياسحا ذا ىكس هلم مظعاوه نم مجيوالا

 ْ تيبارام يبعكملا كاتو نس اننا لكان | لكك فرضت: نب .ميكحلا قيقو

 استطع ملك ملا له ةستشلا الئ ملع الهر نأ ن١ اكماالو 55

 هكر دامو انعم ىلعكاب نجرايكك وهن دط اك نا ممل اظن لب هسينغمل
 .تاليطإ م مرا نظيمزو هر نع لفلجتللا الر سفتيما لم ميه طب نندلا اذ

 ئم ميد ضمة نسنمو هجري سيو اكنماجاؤ. هكا ميم لوخ لأب

 اول ا5 و هب برهلا نعه دصي ام هتان ةكاراد ١ نموردفد او هتناغب دنا

 كان نيووهد هن "نظف نقدإل 5 لعن شيب نا خشن راقت اطل ةاياطبأ
 بسلا هوت كسا طال فطين يجينا زوبر هس ميقا مرهم قاكلا معم

 وبدلا تئئمص ىا ىلاخ نماوب كر سامو يدر واما يع الات ىحارل انيال

 ندرلو ىسفت نم تن نيغجإو ىانلا تكون تمطتسنا ام ملد تعجب اك

 م ىاتلا دطنا ف اووصتن او تدكو قيككتساو ب ني 5 ّىج يرطاخ لد
 يحب كعك حبلا نع ىاالاسنم نايبارع ١ ف رضخم .ىلعت اهعلطا

 تقطن اب اوح ايس ىكسل ف فرع امل لباسم حما تيهلعت طورت
 اطل يح ميحن تنبأ باوجاتل دنع اق اتسم ا

 تبّحنُ: ههلعلا ني. لهم اج هد .اوخ, ئضار اذ ضد او ك.اماال اقوال تلت

 اتاك هلام ددح اهي وشن ا حظت ربت و: صيمطوتجلا مكمل ناك نالئاك تيرم

 معاالوا هس الوا ييداال كدي نا ههلعيال اع قيس اد ١مل امنا ىلع

 هلََو : تايون ليام هس ليج يحيل كيش ه خلان ملممجلا
 8 يانيطو. هن ىوهتو همس د هدو ةلخن ىلع ليل د هبال يد داال

 هتن ابدت تف فعم نمي ننن ثنو اطأو تنين نيدتملو ةنضاريجبزخب اركب

 فمات الو نب لصاحلا نيعا نم هطوعس ند ىاتع شال متقوعم تلو

 ؟, نمو ندد ”مكرو تلانيج ه نقد و ئملاسلا بر ىظلب نب هطوقس نم
  يطصلل تع لب مهجر ائلخلاو سنزلاميالا نم 0
 فج اسسملا عال ارتخ كب نجح ئ اك مالنا وة لنمل | اهيملع لي صسىجحو

 رصتخو هددا مرك اللع نا ق نه دع نبالوصوميرادلا دسم و
 تليبس ىسبكى لعاه درب ارو. ك اق مساج الن اقن“ ا

 دي انت ملمستم نع نيعئت لاس الحر نا ءفو اال تلاغق هبب ئ.ملعال ايم

 موب !جزحاو نع نب ل اشامرجعتم نجع ني:لاكف جيلا لم امن, ملعال
 انحزعج ا يو ضيم موسنسملاو سانلا ف ىواد

 بنادي هن لاب هنإ ياهلشديا ئع هلاسنه ىنارع ١ كلن/ نع نب حب ينم
 هرحاو تلقامره لاقوذب هن عن كيف رندااهاف اعلا ىلا بعد نارمعت

* 

 ا +4 |
 ل: نوملاب اق



 2 د وداد مومو توتو نيس نو مم سس سس سس سس سس سس

 ظنلب ىدرارلا هاونراو ملعا ههنا لحرب الاي كزيتد نا اجر فع نم ناك معا هسدا أ لقيلد معي م نيووب لقيلف ايش نم دوعمبب نب. نعيىاضلاجرخاو |
 دومسم نب نع تدويرلا جرخاو مع أ ةسابلاك. نامل ملاعنا كيس )ا ظن |
 يي« زاحلا جرتجاو مملا تلك هن اه يرد الل ميل كد دب الاع ركودجإ ليس اذا

 فااهاو ةىدكا نه م فاشالاو ابحالاو هلتاقم تبيع ععرداأل ماعلا
 نعد |خلا نم انهن :ًاهرمذ ىلع ين اظن اه هدبنساه نه لاطيان كلاطا |

 نبع نننعرف ناك فيكم شكلو نال إد تاوجلا ىلا ةددايحلاو لاذ
 ددغلإو :جرمص لب تروعح دوه واعوحرب هاور :ىملي نلا نا هرمهحاظ ى اطحلا |

 بيطخلاو طس والا ىف كاربطلاوانهيأ مجدؤورا مع هاو رو ممجر مرعب |
 ركن ظماحلا لة اثوق ىم كرم بيارع طق رادلاو كلان هناادوو |
 18 17 ب 0 . ه داثسالا ئسح ىو وملاو |

 هرم !املع +ح.نمو مل الا وز وصّقم وه رمعب ىانب كهاداعو هبالا ا

 عمو ثول اب هرجا هل هللا يما ىابرتخ ىو فنصملا طنب ميفوط انام
 لهم من نسر دان ياو هدازجا تاكت ّمي ىثسلا مد جابصلا قت ليك ارشسأ

 فكر بب هند انف ميفحو وه ينل ١ كللارولحلا ىا . اههسا

 ضرئتملاو قرّمحلا نم قجللامو نضرم او ظوظحلا نت سئنلل ام بّمعلا نب
 لص ىوموف و فمما نم ىلا ان م جيو ظ وظحلا نماهل ام كزكيذ
 عيّجحو هند ١!مذرعت يبرم نت هيلهترول أم نيرلاقللا هن دار )لفعل
 الواب رو بج ون ني قيهلا تائاوايندلارورغو ناطيشلاو سنئلا |

 اهناإلع ٌكشلاو اضتلاردأ لعوسصلا يك و اسبر د دتو يضل ونهب راو
 مولع قيام د نا تبث نمو قلنكا ىذا ليك و هيلع لك خلاو دعبو ام مقثلاو
 منزل بلطلا داعم لان نال ميحاصتنحا به اونو «يسملا يم حيو وصلا
 م دبر نو ىلح ملعامب لهل ١ كوالا ثالثوهو كن د ليصخ هجو ةاعارم
 مرظنل اقلط كل اهلا يمل ار مت ىلع هسا ىلا ادا ىاكلأ معاطتسسالا
 ىليَعنا نع فوضتنل !اظلح ا اما هلوّمد ىرئجلا هلك ى يلار اكن ادّجو نشا رئنيتيو اطخلا بني و مدنل الصدم مسا لمحال جوجرلا لاح ييامعملا
 ىلازفلا كاف لاع لا موز ورميلاو حوطلا ئع لب كارلا وارملاو كاملا
 .بلاتلا نك عوتولاو ماهلالا قي نطب رج سيلا يئسلاولو هل فكنا نم
 مرد ره نم و ىف نظلا ةىوعب حض اذراع ناص نسف ي ى تنال كتريخأ نم
 |. | ةريزع هذ مفرعملا ةجرد ن اذ. ب نمود نا ق بنين طقوس مقن نن كذ
 :ك1/ئب نطب ىميذ لست ىلع نم 5 ءابسل ىلع ةبخ/وملاب باتل رمدظي . :| مي مداتولاو براد اف عرشد دمي اوس كر نل هدركسي و١ ىج

 0 م مس د ع م م معلا

 1 مس و

 كما شااب



 .اككن ]اجلا قدصو ه رلسو ةزحالا يي ىط ؛مُدرعمو بلتلا خف اردو

 ب بيد ات. ةده أنا ىلا مت ةده اهل ناذ َمْيَماَرملاو ة نه انها نه كيذ
 .بتككاانا بلتلا نم ييكحلا حين !نب اننيز ىضتتو بولت ا ماع َني 1 د هد اشش

 نه اه اب مشتت انا دجل او ىخحلا نع ةجرالا تملا لب ناب ين 0ك ملعتسلا
 اوهتملكب هعومشم ةنو اجي كاعر ندعي يلو هيلعت كاذح مفنم نب ريكو كا
 ملمدلا حن بلّملا منْم اربو لهد أ ينعم قوممو ملعتلا مهمل ىلع صصتخم نم
 2جوطسمل الا تك نلذ بابل الاي وذ لومع يد د اخ ام محا ني اطل نم
 اسلف انةئلاسلا بكل قممي ىو هرثح! يل! ليعم جت نم سو يلع مندا

 نعالو هب دلوحصم نب نكرالا م وكحالو ءلزنب ع اىسلاو مهلعلا الون اللب
 تبااب يدي ئديزرب دان ملي ولي لوصحب رلولا+فاز وج تراعلا ارو
 ئحوفولف ىف ململا مولع !ئقب ررصلا قدلخا+ ةوملخكو ئنبا دورلا
 ثرمجرم الا نفر عيت اكناابلامملع قلم | امالا لافإو ين ارلرهندو مكي
 ذكي الو نط !بلاملع هبيلعمدل ا نأف هبلاهعو رهاظلاملع يفر هاطظلا ملع
 كرد ملدل! اا ىياورلا ةرملب ىيل مالا ل اقو هروننو هبلق قعومال نكاد
 نبا يفتن ٠و امش نب ا يجر اف نطابلا مله يف ارجشيم سلتلا| ف ددل هذا دب
 نارمئووس ءباككخ ارك دح هنج ١كافم ليلح نم. اررحاو ير اوحلاك.١
 هندا ناوعس ل 5 جم الاب هيدا نا دك ايس لق نحا اي لاّحف يا رل نكت داكسا
 اذا_ وتد متعمس. لاق. لك الب اهل نطو هدد ! نا ومس ل اد لع الي اهل وطو
 لد ىلا ت داعو توكلملا ف تلاج ماكالا هكرتت ىلع س ونئبلا ى نيمتعا

 دعتو ريح ماعم اهلغره اع ايلا يدرون ن ارجع س.وسيكحلا ند ١ىلثم نيعلا

 تيبدجول راب هيمي بخ اهي امر اك :مالس ل تمس أم لاموأُث الن
 فر اهلا وّياجا ىسن وقيل ألا5 لعد زول ام ىلع هيدا هير وا ىلع اب لع نم

 دج دعو: طع يكل مدن + 0 ِ_ 0
 92 ٠6 سابع نب نع نابح نب عكار | تلسماكةندا ملعتو
 ىار اىكللا ضيب ناىكح يدرو اكأ كات: ناوسل | اهحا عمو نير“ معلا
 نا يحس ١!نووار:ل اق لاوسلا نت يسدو ماعلا ظنلا بعام
 دج هئاو مدا حرب اولسنس اف هلزوانئ هتينل ايم للصع .١ 5ع خا ف نوكت

 ريح معز احيال تيد او ممسلاو معماو لباسا سفن الأ نمسا 7مم
 جاتجيالاعوان اما وا تحت كاوست هي دارملا نا قبس (4 لاوسلا نع ئزئلا
 قاعلاظفاحلا ل15 يس ئملاريا لدين ع نكسسإ) دكه احس هع وهلا
 لن هبايك ين اخد نإ انحرحلا ن اهلدس.ند دواد ويد ناله كلذ د يا هزييعنم
 بما كيو لمطاط نايسللا إئ تدل اقر اخونا هئرعدرمث و ئيخمبنبا
 ق3 (سرؤم يد ىلا ئس نم نب يلع نع هعوص وب نعش هل با نك بجيش وه
 ان: نحي و / اهيا هلا بعدو ' دوب ٠ لدلك »/ ف 2... ايزيما نمهدراينحا 3 نع هل

 نسم وم ااهثكن اند اكن هناملان ةمالؤك انعال ل ال لم وك ىلا لخأ حفلا

١ 



 اني ةقيعبا ةديدوع سيلا هلي 3 ب هن دونم او يسع ١

 00 اووءلهج وض هرؤسأ
 هيمن هتبتاخو باي قيرتسم اكزتيو لعن نمرما لك كدب نيب لتسدلا ماتم

 ىمتقم.لبعلا ىاهدياق ةياور ئو همّق ليث و هروب ةاضتسا

 مل سوما دي هلت ءاراصا باه هذ تح امتي نات

 ه ىلع نموها عتيد كاتك لل ل يحن ئيمئازب زملا نان هرب نو للام
 مياململا | وولح ىلا اح نب نسحا ىئل يئس مانم كور !ندنل وحلب محب 2
 هلله نس اقع ةلوضملا اهيربم اوادوؤمج رثهانو مدت ام ليجد دوج
 ماصلا منيقتنب مل امسح جالح بسنت اههنضو ىيتنلا, ملغ نال ةب(زل ْ

 لانا لع ابييما 2: رضاك فرن !ناث هزيل ذا اء ايلت عي ءادساا | 5
 بمب هوجا ئيللاو هتكرياجر متعاطو ّسح اريعالا رفا ر:يضبال نموه | 0

 العانزب تيل ان دسملانع سه هنود لمتمسالو لّصتسال و لصف ال

 0 يا ءزل الطب تالي يق قط حالم تا دمحم كفا ١

 يبد نل هدر وا يمجلجلا يدا بع ني راوس ملم نقيم هلاسير ١عب ا(

 سنس ان امها نيعو ىثبا سلو يقيل ل اعمق ةوام هلا و

 هاورو ئقارحلا ظئاحلا داق نكي حج ىب انا مط رجالا يوا لكبلا ْ

 ئ مشوي اوديو درملا ف نيني انزل يقتنع هياط ةينيكللا ا 0
 تدانزنشبلا ف ننعم ياضتملاو نارك سادسب ىنن١نعئيلحلا ا

 تاصتصا فرعي هبو يانا :فيعضص اه لكو ةربره فاو ١در رلا ىنا نع

 43 6 ءانعه روصفوارمسصتنب هلاسر1 خيار لاح متامصللا ا

 لاذ ة فساد لمهجلا مي د نا اه.د [يضاو انيس اهمال ةيد ابحلا نمر 1
 يذلا ماما ونملا نهملا مذ ءانناراينحالا هنخ ايدارلاودتااطع نبا

 (و -ميعرلا همم ايا هبان او فول هعم نونمو ةيشنطل مفك نلا

 ةاوابملاوراخ دالاو عجباو ا«استك هل هيلا ف صو امج ابنبدل تلقلاو اين هلا 1
 اعدل نردلا لكلب كك نم دب ال1 لسن يع ح ىاخ ايس إلا |

1 

 1 ا

 |١ مدا «ةدابعنع شدا هاورو ةَزي ١ ىف نع البلا سغ نب ىقمس

 ونام امعالا تسارع م بدلا طيس ال تريح مسا
 ندا نيميفاوو و هبال ادوصتمس لها اذ وكن الو ةرعداظنا جراوملا ةنعيظو |

 ١ هامل شالوا معي يمل اذا الطهر انرشن لاقل !ىلع مدح ملاذ بذتلا نع
 ٠ 3 لماء كلج تاو ليد نير اعلاوعنولا نب رلا د نيمو ْ

 ١ وناس معد في طنا سان يلع مع هيلع نال ممر غح لمح احلا

 ا ترعب ناار توما احم '
 يلح هيوجلاب ريال يب افرعسرظت الو هتينجت 2 2 مورعمبا لا لجلا

 | تلانش لهلابو لجل ا١يداغذر أملا نعم لاَ ةنسلا صتشتنم

 ,بعزب ايدل كرجل 2ك 20 0 ةلشلاب و كش 3 ا

 ٌةرحالاخ



 ةدايخ نع نايخ نب ممل اوبأ لادن ششنا ئمر ل انئاميو ممعترلاا دةرصاالا نو

 7 يتصل « «ىهيزلأ اورو تءاضلاننا
 نافل همملقمل لوسرلا هباَج ام ومد و فييسلل ىنرتشلا ئبيظلاك اق نيو معلا
 نو محاد نيمعادرظن اذ نيبد ة لصن او نيرلأ لوصا اهو ٌددَسلاو ةدناتك([ نب
 كيرحلاو هلود هس مك ىفطعملا تااّقثلا ل و نودا هلم ةوحادلا ماعلا ١ ندد
 عم نيوغت ىلع اد و نات ؛لدع نع و هل و دع لك نم معنا ١ ندد ليكتلحالا|
 .تماولصلا ه ندد نولدعب كيكو مثلا ئدماورظنم !نْيَهو ناو دون
 رجلعلا نايلا هب كم نم ايتل ا رموي ه كصداورولعلا نع قاثد ف ان 11

 نع هاقلثم الف هكندار د ترمعش ارو هكتيحاع تفرع نيعالا نلحايإلا نا بشن

 ع 2 ٠ ماظل نر ع نب نع نهي وعين ىساخنعالو ءللصتم لهاج
 ريابللانع سعب اوةيشينلا ثزوا اموهو بلاتلا كنمب ا ما مو ن اهلع مامن

 ن امسللا ىلع ماعو ميجاصل عمايل !مامد اوقد كَل ند ملط ابلاوةرفد اظلا
 لاك مدأ نب ىلع هدا مع تك نك نايالابوكم نب ةرارشب هاله دارشالو
 دب نالوخ هلق تاب نمةيببس كل نف هو همك صنت رملعت ئاملا ييطلا

 هروهنم يتَن اذ ميد ةبعرلاب موا تردهتشا نينلا نلوحالوه يا كناخ |

 م هدعيام ميلخ تببرتو ميد اب كرم هد وكىلع لد بلهلأ ئ ملع هلوم تاني
 ميرو ينلا ىف اسللا! ماعلا بحاصن ا هدا مح تاكنذ هلوق ه سلع لوو

 ملي نكي و نولعمت الام نولوجبرهل كامو جوف هنا همم اتيب
 داظداواعو نط ابلأ لح بلاط وبا ._ل13 نط ابلا وره اظن ىهع ىلع كيب ىحلا

 لك طشرمن اعالاو مالسالا مل زخع مىحاص ئعا هر حا ئئغتس ادد كصأ

 نمابلاراع ليو ,ىحاص نع اه دحاأ كنسال بلقلاو مسج اكرلحالإب اهيلمم

 أًدهو ناذ ال!ن واجي لف ن اسللل ند جرتكتر ه اظنا مٍلعو بلّملا نم عرش
 نولماعلا ايامنا مه ناين 0! تدر و ريمد نيرنلا اهلسذ | مسا هلأ هن صني ال
 أييلع ناك ل١ ةفصلاب ثور ىملا مسل ارههيلا كا نينلا ن ىّمَتملار اربالا

 هدرؤاههل طلاع و هبلق غمد ارؤب جينر نا هتنومثل عاجت او هيب ىطوس و
 م اننامز اهلع:ئص ه نودو ميضعب لاك دورولأدر ول انسيب و سانا
 ماذاك ةينسلا بكرولأو ةزح اذلا بايلاو ةيببهلا نيس ئروهد حجت
 داكب لاابنلا# ءبلق مقل ىلع تن رل ان قح ىيحو عد رحا ئطاب ىلا ىللم
 جرش |و مرن ىلق ني ءاز نما طوس ئ قعو قلنحلا ىحو هه نيتومي
 ”ىلظلا ىميصب تلا ولملا بلطو ةسايرلا بحو هلع انالاو مهحىدم
 قحلا مضوم ىئ ابكت الاورّمدأ نم عمد الاوارمزداراتتحاواينعالاو
 م.ايلع صرحلا و اييدلا ى ملعرااو ةيمجلاو يومملاب د ىملاو لدلا ةغداخخ
 كتياهابلاو ىضتاؤ لفك طبلاو هر كالاولنالا لوط و لدعللا و جشتلاو

 ىشلاب نس اىع الاو ةنه ارملاو ىلدملا بويعب لاشتش او مَع مساو مرلاو
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 مفلنماو مظاطتس او هىستنلا و سننلا ةرثعو متعملاو ئلصلاو قونئمنل نيدتتل اد أ
 رواطلا]ع لاكتالاوةحرلا ملكة ىحل اول هل او قبيطلا وانصح و ارم او شقا دكت واهجوو لعن نحلاوأبث لان جراملاو ر دصلا قيضو قلثلا وسو
 ىاقلار لوو ميلع در ازا بص اورشلاو ةوادغ ىلع مّ كملا ئن اوحالا د ذاخاو هاجلاوزسلا بلطو ةيئخحلا ةوميطلاو مكلذا لوصف يطع !ام بلس ناو
 يملا ني ةءاحولاو يلاخاب سنب لاو سيقما ر انضتننالاو هسداريئد يهل اذملا
 فم لب ازم ادركت يرق ناو اروبا ةمئملاو ىدسسملاو ةبيبغلاو
 مب نهاد ىاربرملاع انهم تنتن انجاب ناد تيقنعرازمالا ازيا امين 5 بوك ناك روغالا ه نه نيه هسا يجن ئنءاظفلا فشكتا!ذاكربلا كاهنا اوناو دهر و ةومحو مومح ودرفد المو ضر و دنم م.وطاءرلغ تينا ا
 هنراشب َةاديّتم هسنو هلع صلخ نار حد ملف هئاوهش نشع حمصي 2
 ةتتزيكازا دسملاو بويع ايرلكه نقدو مسد يومي نويت هنمباو ةومىشدلا
 ه سلا نعربلا نع نيبو ىنموتلا مكمحلاو لا هدممق تطخل اهبومع
 | رب اجنع ئسحلا يا نع اطح جيم هدانسساكر نيملا لاق السرم يرعبلا

 ١ هاقلت معو معدوياهلعهاورو يؤتريع ياسا كا يه ذل لأق
 6 ا )

 دارا تينع لك نافدكات لممجلا ور كمل )و تيع لك نازخسد لانا

 ملا



 نود لاناطح نادت لأنا ءيسعبأو نل | عضانأ | يبيع لك نسمي يدل! هاحلاب

 // || نكل بالو ملعتي ننس يح يعرأ كلك سلا بلط ئتاقوالا طخ
 نيطتجلا جيجا ووقت لا ةييج يد حلبام لصعرمل ريرسرظتم ةملاو نقت هلو

 بيم ارتس ناك ناو لاكن اركب 5 لصلا د جرو ق ىايطل ا. دستملا ناك

 مدع 7 عج اماذ ليكى رتم !ك ١5 ماضل |ركادس نيبو هسيب ةبسنبال نكك

 اةرحلات لا كايا احلا مّهجإل ايكيا :ضعبل للي يدر مان ذيج داق
 هدد فمع نب ىلع نعام نجح نع هدب ا نحب شيرلا منسلخلا مي بازل قد رو

 أه سي 21 مه . لف اكتم ويح ننهلاجراو و سابع نب نع ىبامع نبا

 مب ةمارتلا موب نيك املع ه هلام نم ,قدكمسم نعناعملمم لدعال م
 30 ابل لدا دل لا ءابطل هع اكسات تن اجب

 ةناج ملهلاو كلمرم نربلاب لهجلا نانو يع نود نيج سما مذ ام ىلع. هبلط
 منوي ظنح بج اكبج و هصلخح اه بلطو هاهح كالمملا ىلع قثنأ اذان
 كوز هريخف اي اسلا لاق نم ايع اون, نب نبي ملم و ةردررشد ىف نعرف

 ل صن( ع هنو تدعم ش 0 ء .يضح نل ا[ ةررآ

 | ليصان ايعوقتل اطال او اضحفلاادب وجو هةلرزانم ل نان ىايلاو ميا

 6٠.7 نا. 4. ولسرم ىا ىولا مدي اننخ ضرجيلا جربقم جرحا نهتو نحاو
 اي هني ةييوشمل هيأ يغلب اعترمي اهيا

 ثار ا اوك وللا 07:7 هاو مهل صب ىاذك ارت ا

 ىىسلا نموملا سولو ايزطح امج جالاو يوعل اند مصاخ كا
 .بلاق بينبم مل ازود ا يلب نع ىذا ايزكللا دش ستم ياضتلا ءطارر

 بيم اال ككل انو ما ثِسمت و نيس يوازتسلا لاك 5: : بنع فرقاملا

 | اضيارلاعم سيم مينملا كويس ف ون لطمما مكس يبه نأأ لاو'ئف وو بسيلا

 ا يميسلا هاقلتن ممعد ميهوب ضيا هاورأو

 ميم بتم اهأء ام يفت ام . 1. ٠ طارق هدم وا 5 ىلض نال
 - ا نايس !اهلع جلطا ببوعلا اخس مياجلا
 / هبتنق واهم يهبل مياوو طل هع اوعئدو مب اهعذ اوعتصو
 ا مهياهجالومض وا لن هميعول دجاج طن يعلم تي دق: نم ىلع

 ٌ نعد ئنيوملن اق ورود رابججأ ضخ ايي .يط نح حرتح لهن يه زق هسا ضو
 ظنا م لاكن مج من بعت هيمذع برخل ١١تعض وا ناو هجّوعلل

 ةةيالا عاطفي هجر عاوز نم اني وذ بيفايل كنه ضو يلع هدد !لذع
 تيكا ه سر نب ابلطي هقواومع اجه نس نحو كب لدا نع الست ه نسمح

 .كتمعرمب يدا ئينسل ميزنجركن نينمو] هج تيضمتص نس : كتفدا هذ او ىف نه |

 هلبال ع مثمم تءاوطأأ# نزلا لاو سلا ننبانضيل نع هاوديوو ههنسس

 1 هن دولا يال 2 هز ةمقكر مم ن الع تراب يامي سيفتي سف نبل |



 ملاكذن هسودنمطق وا هيك نريغ نع ,نتلصف حابصلا و ئلرشملا| /ئمبو اننيب اب عطف ال اصف ايلع ايمسبل ياةوسشلتل ا ىلخ +ياملا
 اهيروودسإر لعاضرادا ةسامدار6 ع اننملا يف رود هس اروع ايدو رعي | نروك كد "ذم ايلا موب ىلحوب اممطتد وكل رح وامودطق يأن انونعم ا
 نى وور.اريثس الا هيبه ىلع ىننل :دايتل ا هررل هنمو ةذل سيب دئشلاب |
 ىبارأ لع اينوكي ةيسسلا لضخ م ا.هؤعو ليلا رصتب ماهل بارد لبق اموازه ٠
 م ىدواوزالارب عهركدش دلع دا او هن اكو منان خداع اسم عن يلي امب ضرع واهل وط طبص نسب واهدركل ضم ل ناو امةتع ةوشلة تكول
 بف انمى رع اب منافت رب ند نمع نب ناكل فينك ارلا مج نأكرزك |
 بكسي ىلا "نديرو هل نيل وحش ملا لذ كد: عاملا إم نع يلطحا .

 تول يالي 0-7 ٠ هليحا برئيس ا ناك

 فتلولّسو ,لموملا عم مئبص نبو عع نع ىلح قب اظاحلاو دوك دجعلا
 لاا نارخع يظصملالاع نم. ىناضتمال ]ناذزول نب ند ننئازلا

 ”ةنجازب عروس نع تم د روح ةردررع ىلإ قع ند قزوح مندا ىمع ضرر اج نع
 ادب ا جي ظ نيو تباث ئب سر نع



 0 اوما اومنهتتول هلاسس كابي 96 نال ريك رتالو -- 1

 راو د ريل محد نب ميصخو ولذا لب انو نئحاب ٌْ

 )ا 75 دج هاا وشكل ف نياك ارم

 م. هل يا نمل مياه 5 نأ ىا ةرداج ءهلوذ صاتلا لا3 ةراجى ولا :

| 

 ١ بكت قاس انّنال إد ةرب اج صو كك هه نه قا هتيلمج يا ىلا! نتررع ١ نم ْ

 هنا فقدراو اهزثط اةدلاوم ا ساس عنز اويو كاهن داتنك ضيقلاب | ْ

 لب مع ث ون رول قلط اول هن ايلا مج به دو ه دعب هر وا هبتعل ْ

 ةهقرلا نود همعةدم هل محعنملل اكمام ن قب ور هلا ىلا هت وم دوعن ٠

 ه هياور او مسمدا انياب و بن اتدلر مان وخ يَ هل اه فليم هللا النعت لالاق :

 قبب نا يجي امياامارحالا قنا ملعا الو 5 دات هللا ماه اق هلكابشال
 6و ندجوب > بضل رع بقري داريا عيا

 ىب انع ىسكنأ نع ن ٍْإ

 ام تيا كاان الحاةةردر بول رمل

 كبتعوا![تلر قلك تماذ ا نادلة 25 مال وقد ناد اوحا
 1 . مسالا شر ىلذ حاشا ذات ةصدئدمو رارلا يك يحاوف سو د

 ' ةكع كل ايدلمج لع ئضتتد مد. كلاشلا لاخي بهاولا دئتب الو كاملا تيبلد
 | تءافعتيمب ال قعشئوتيب 0 ووجوب اس '
  انابجب معو اورو تناك. نبا دب ن يعط طرشلاوملي و ععص قر ولا ْ
 ظ 08 5-5 . كذب 3 0 ا دايس د دس

 ١ ةرصكلايا يعني يعي بازل اذي لاح ة رجلا يأ 5 5

 0 نماهتسا ل ةراملتم 2-0
 .ةييتتلول لالا ةريد اره شكلا نا كول له دكي .ىحلارق اظو زي اغصنا

 م عاهل ةرانك رهن اننوك ل كشتيساىامم اهج.هنبا اشم ىلع هانر م اب ْ
 ميلي ءايزب بيوم ةنمد اسكت نان بيبجاو اهبركير ب ابكل !بنجح نا

 ْ ةرولالضخ لع كيرلا هنن مِن ع اطلا يلا هبعل اممم عيمب ماع بنجلا

 ةردريع 'ةدسلائ نعم 0 تي ا
 م قريسم الو هيعلبد قاع لأ اهطدانجإلي نلا يار .ىرعملا

 هبورزووعتمسريكت لح !نخأ نب ميحاصل صتتيال نا ةتملا الاازمجل ملم

 2 13 ةرئمكم ةرهدا ءامجةرطقو اطملا لاح "مالطا لح دب .انأ ديال لب ا

 | حج ىخب انقذ 00 ئخ قرح كلام لكا ن١ عشجلا ه هازج
 | 4 ت ه دوواد ابا يوانملا ىلتتسا نلك هو در ميلك نك ايكيا نأد

 'ّ اورياطصلاا يا! باطتحلاو بؤ لأ نم هناك ةئباهك# نولاا ذا قررت

 ش | ساوربلا ف اًننأ تاق اهمقرا نمل ةزد اجىقرلاو امان طع لني ف |

0 
1 



 ١ .ه] سيل باوتلاوهو لاب لباتملا لوتس أل ما هننشيال يذلا كأس دبل |

 نا وكتلا ئةرهجاو جلا نيب قيرتتلا لع لل“ >.ه متنا نب لاك بلل ااه

  3راقرنض للام اير اوميدل ةزمالا] ةئنيلأ 5 لمد ذل 1كورجلا تناول:

 بلا نيلخ.,نوملا نوكسم يىمعاا لكم نب بعك وب: عر ننررم اع نع ميج

 م جيا ىناكق ب اطخلا 00 000

 هي»و 4 , 0 ثيحلم ؤمدو ' #«# 6«

 لا اللوح أ نجل ل! هيض مل ىستأ كاحبشلا « طير 0

 تفليش انف: ني لح تمحلوو ميسسل لوي 121 ايام دع سوينا
 لل هالو عملا اوس سل امامك اقول نكسنح ةرنوع طال ] ةربكت نم كلو
 ةرانغيس:ك.(لكلان د ةدحاو لكي هرباب مِطعالم وا هيدارتكسالازبكاهنداو هدا

 يدعو ص نع بلل :ب سلس ىس ل وصخ ل .ىأ 000

 و ه0... هه اه .م.تاجرتا بتكو ١

 دبع. حا هادم الند ةماعلا

 ىؤحو بانك د. معمم للك ق مزز: فش هن ؟ ل مهن و داو نانا ني قي انآ هيد د

 فك ةئجم فذاذل ادهن (' ٠/ + 0"عامتأ لج ا عا ن فقه انا

 موتسه ناتي هيلا نالور مهل ام الج منع تاك كالخا ةئاكرب اتق امنا
 زحل هذ نكي وخد .هكجرو نلاؤه لن ادرعالزوديحح ناكر هسا علا
 فا ةخح اع جتايزوا هنأ اطلسحاو هرفتحأ ى ندا وجات اسوا لحاسلاب

 ةباد طدرؤا لحاسنلا ا حوكاةيتليخرسسلتي رحنا عوير راك

 اساسا طقوس قنا قاوعر تاج دات كك رزعما ا |
 ضخاوزرتعص) و نجوا عل هنن اوه و تبوك تبرع صم بلع

 ْ «ىساؤخلاو لمد يقّبحا هن تالزاطدتإ عوز وقلاوط وتدرس هلق ناد
 نشل مري ع« 240 كام مرعب يمد عرس ئراذجل ! نبع امولاو (!

 ١ بكاع هج يوهان خشي هش و >وحح هلق اذ كمان دننأ كن زكيتعل
 اريح اع د وربكر د لد ازوبج: كلتا هاو : عد ناخنتو '

 هيو اغاو نانلا ادلع ةرلوهسن دونما بكل الاقل فتون كين دك

 ا نع اصلا نع هليسارم ئاوتةرسن انوفا وق نت

 قسيس احننم نم ةيناعاطلا هينازعلل آن اع يادكرم نب نحزري”نح

 م كايا + الر الهشك ل سيرييعبات

 ١ ب فيد انيح ماغ اهجحم درعا ةارما تن تاع كءاطيلس كعرتكشن
 يلع نع 0000 .وايأ دولتك ب كل اه عوبير هنس. كك. د :لجالغ

 ١ ىب نع ئكب ثراوب هر نلف .تروبكسملا .عبم

  2-9 5هفالخي داو اد جر دعارة هم
 5 سس و هع يح ما



 دن ريغ هشسر نحت ماع كاتو سيلا ىفح نب ةؤسم اب ةعر اه هدب د شا

 اكيلاووب ليتاشمال ءاحوب ١ اكاق د هوكرن, هاد ىم ابوه نازل ى4فدطوخ

 "5 17 3 نكي تملا كتم و لالا اوةكاورتم

 مبجوملا انا يعم فا ل طرع نوت جابوا نحط ميسو انِرب يذلا ثييمكا

 اييمهاوكرت اذأق يارطل تيد اهكرتن نُح دهح اعملا يحى ٌرهيسل اىيببان د نسم
 كا بيعال نم لت اند ابك د اقنف ب انكلا محي ى اولخدو ٌةسلا مهحم تمرد

 يمال ال5 و هاضوا ا ميلا دبهعو ٌميصولا ريمعلاو _ئاككلا كاي هل

 مدمعلا ب مهيامد نكسحو مهياتبال بجوملا هبنش نيتنانمل ديامد| ريدا
 0 ماكحارلحا ىةرىريملان مج 7 م

 ١ امج موزل و مهناولصر ىف نيكس ماه بش
 0 554 روي ورب اع ا!ذاذ ةرهد الا 0

 ئخانملا لحق اد و ةككملا ميلع هلم كعل كنعد بد ردو

 عج ان نهم اماعريزيمدان وكي نا نكيو يبيلحلا ل م نيلصملا لق نع تريز نا
 تسبع ناتج ما اقئانس ناكاوس مالسالاب مس و سلع سال بلا

 عاوول لعالو يبعم كحل اق 5 يدرب نع دق اهانب نوسكلا كي ثب ىح ند نك

 يعي يوم سضقلجوا ثيدح هيلامائ ىقارعلا دامو ,فيسحلاب م

 0 « هاعبج دور لب فينك سيل و كش دال معبرالا نمو وومب 8

 5 اوصاو رريطلا اسأب مواشننلا ىاةرجطل او ىلع اره تكتابجو

 نجع ئيمإ !ميجىلاد انج نزلت انكطاو نمل له ديناسمت اد دور تطاول

 نسي اعمل نش لكتاب ظظ أو يصح اب ب ملا قوطعلا وم امكن نكشيبلاوا

 تنل ةدابع لك اهوا ايثنالأ ه انها نكد مارح ىلا ع

 ثيقر هلمريحال ىلا قه اخصالاو تيل اننا ناك ةهرحأ
 ريس د هلوشضلا غل ايس لاعأ هت نيس اباتلا تلا دبان سيح لصأ

 هتانلام رابعا نهرو هيل اور دعا اورجاسللو عينان و نب دحيم

 هن الشم ل والا نمر امنع دبالوانمم نبحاو ل لك كمي نجلا ناسف
 ىتين ارهاسلا يا تمهل لاعا ندوااهلمّص نموا كميجلا ةدابع لك أيد أس
 ةرحوملا عب ةدرب ان هيج دل ين يسك مون 0أ :حيضنست نع يطال اهم

 0 يي

 دوواد الا ه وزع ره ىدوملا ل اكو مىسعملااضيا ي (كنلا منع

 6 ين هم ءء ويسمع او دا كميل

 فيسشمخقتلاو محلب قاوم نهبرما ةرايز ب ىايشخح هادم: ةداسلا
 لذشل ضيبرلا دع دومتتنا ليطي كف هرا ايد نساطتة ديب رستواد

 هد املأ قبلخ ئي,ينل !ئمزلار دق يا” مدان 'محاح هل صرخ نمو نمرملا|ب
 به مقأن تاومر دم ةدابسلا سن ياتي أح قاود يبيطدال اقو

 م ك0 سس

 ص تلاو .وفضلع باجل بلاغتياها دنحند عا تيس ةدمجم اناحاو

 1 درو متع نلت ءلصاكبدرهلا يتلا هدينشالا ارث ولسمو



 * ٠ نيس الاب ىفيدلا منع م ادر و.سشد نع
 ا ىا لاح لم ىلع نابت و وطنالا نييصبوو عال انباع هنا نمعلا

 ترك >.نا دارلا ءاشلاو لابحرلا نب خلب نم لك ىلع ممجاو هتت الص عب نأ!
 واوا ب و ككاو عج

 0 ٠ ه وكري يهد نلأ

 المرن كمال يو كيد وجر ارا هاخل ان ويضح )قشر تتم نحمل
 ايةنصو ولو نس نيك بلل اانا اه بي حضت ضي احلا ةارلاب كت بردو

 0 كن اتلسبلا لثخ نثو دسمي 21و ايطرممب

 دددومد ب اكئيف هن ضدك ىحاوبا كتي و بمرالا ىلامطنمي أو سم
 دانك خو كله ناسشدالا اع سمن مو ١ ىلاؤالا نن اسميج نا وركذ

 ويدل ن دب يلااوهل !ئ نيراحلانيح نم لصي مس نم ن وكت ند نومها
 عاطرالاو ماسجالاو ضايجنلو ىوئلا ننريشكد وهون هن داع هينا رج !لكو

 2 ” يعجب د1 .ةلمسطم) وانما ةيمسو تسب تيمنا ىيخن انلل ثري بتضبا
 كلك ذو هذ انت نم دب در ىانعر اريمسمالا) نكو لق نكت مل ة دي ىلتس

 اهطاجتزل!ةيهاب طنا وكمان اتللإ نم جاورها ةلددا قلح ان طسساوي

 عصرا عملا ام اريل نال حت اكيمصأ + قيدخا ل (ىفاكجابضكما ئعناب
 دون اماهيو اص اوخو انت ايضيكواه اوتوا.يعيابطي مل حادرالاو
 اذهب اهلج واقلاب اعل انو اا ؤولم اهم كامقد امغب ةينىرلا درج ن ديلا اى

 ىلاخد هساىلااكماالاو قلو ةيعدالا نب ثداحلا4 حورلا هج وبك ودام
 ثويبعم موس نيأاسنا نيع نم جر اخلاث لينحل اوروه ل اد مّمد اماهيمو

 010 يوم يكمن دولا سو ديوس نأ
 ها هاه. ىوديز لا نع نر يبازاع هدو نباذلا

 1 رول ون ( ا برج نسعلا
 ايرصنإ ريس در ابل تبدا داما دال لحب مل ليلي

 0سم ا باو

 يترع هلك امكاه دنع ل لمت !هدن وليف دن دب ماسم للخكو نيل! ل
 رب احزاب علقتل اىلع ىبل يدههو يرواللل اف هازهف هقيبقمحلاب وهو مسلا
 بطلا يف كت نر: محد اهفلا هرلّدبالس وسو برك يولارم او نولي نا

 ولاول اوي بزتاو 1لاف نابع ىب ؛نع.
 . تامث لاحر هيقبو نبل عاحام ا لاك يرصبلا دب م ددف ف ارطل

 1 ا اسس هوز ضقن اك يا قحنئيمل اب ةبابسصالا يا ئيعلا
 بعدمو ذمالا لماع لوف ا ذه يطرتلا )او لاو لاو سوغنل ا ف هرخي ان

 دوجولا يلهره كد اعهوج,ربعو دع دتبم مرق ٠ ناو هك ستسل الها

 دلل ١ نيش ديبشسم هنكل ربل ا هيدخ د الاه نس ريكو زئؤلا قينلادلخدا لاجر نس كف
 ءلوص»هل هاعبنس اهيراسسمو لوولا و عرتلا نع ضرعم ل! تنتلب الو يلامت

 اناذ



 ليعش دكذ ادا ققفعو بج اضمن امرك اري نات ياض الغ اء دسمفلا اشنأن ان
 يك قبسب نا ئكماول ياني تعلاب نر ىشلا قب اسىك ن اكول و ببس لك بيس
 تمعي اور هت ايا متحتنسل هلي رمملا هن اوأ لت هلادزو قساتائ ردّسلا

 تعدل لجل تحال لاك تيااظمل نس ىلاعت فليس تبيع

 مح أبس هرحا ىل اولودل وش يطرخد لاق اوفللحرد تقتل دمج مهي أذ مئسس
 ءهن ايكو وتد ايربالوإ ليركلا رخو ىرخي اب دبمأ

 هيك بتعدالو رماد ارالو هةيسئيم وتد و كات هماع قب اس نع ةرابع

 كثره ىرجان امس ات ريحصرلاو كرتل | تكول و 4ك, بل طال ىقّعل وميف

 هانمم يم املأ لات سه درب رعلر تلا نالئجعلا تاشاؤ <مغل يملا كرم

 ىك انآ نك وند شير سد لج امل نأ نكمارلو ركنات ئيعنامباصانا
 م اولسدع ان ملك مسفاتس !اذاو نيعلا ميقبسل ركدا هناوا قت هلاد نو
 للسلع نب مربع بيتع !اهب نياعلارم ااؤا ىل هناع هنأب تب نمل ب اطلح

 لسئوابش لسلام تلويدلا لطااعلا نع ديس اوك دال تكاد دمهارطا

 نظل( ابلغ وانياممل اير زم ذي هيتهوتح هضمي حشو ئيعتي داب وجو

 ناحوب اهم نب مرحلا مسل أب - نضوي اكمال كا ذو كاستل: هدرب

 تباصارأك داهيشك اءيغل ا هبكقت رش اوت الا ييسر تما ندد جلع

 تدارس هيد يو اذن هرك ل املا الكعب اهدطيشعالا قار 1
 لاق هيلع ةهملا هجو انامل وه انا يدسقتد هنا! يززاكأ هيلا راضام

 >> تب رتل رصتمب هلعذ نمالو هرككا نم هب عنتنإل ا نوحو ميلا نبا

 لاسغتسالا حسو يلع هه ! لمص سيب ىمتبا صح نمأو نع هس سستت

 "وزو ماو فيباجم نب نع يبعل قلع م حااهير ص هم دب ةداو يملا نم

 5 4 1 «ن يئانلا هحرشع ملى

 اه نجع اطيب سليب يبذ دانن ل ءسح و ناطيئسل ااه صرع قبح ئملأ

 تبووطلما ىف هس اك دج هيدا نع هتلغخي مدانب دسسحو يشإب باهالا

 لهانلا ناك ام نكك ىل ان هد ١ لعند اهي اتذ اهييبس يعل ابرظتآ نوكت ةلع
 يش يف ظنل ارض اهنح ىدزملاهتي انسحب ديغوب | هةحل ىظنل نع يهتم

 ا لع

 لدن هيت يلاعت هننارككريع نيرلع هكديمشأف هناسوش اوولذع

 مزح اكهننسب مزيل ىو ايدل اة ند نيراجمأ وعند ماضعت نع ل اطب نبأ

 سد ياعسب 0 تعالو 000 ىتكلا ءعغدو كف -

 ةريعب ىلإ نع يع اضتهاو هننسس هيف حكت اهدالنص عورمم هراع يع ف رعد ال

 ْ ثومهرلا نمودج نارك اكلي نيوتن ماس ١ تليصملا فييزيكم حيض

 1 دعاس يفوت مس مدا اغندلاب اور _قن عينش لوه دوه و
 3 ْش دا لاجر هلاجر و ىئيسملا لاك تاسسلا دعا

 رز ب |لخ سد تلا ق ع بزح ماتحت نرد اعرف ١لخ تي نوحلا
 انتلإو هز و معبطتو هالك هي ند تول تتسع تانرتباصا اذأ يأ

 همام لم



 ارلإن ءسسعساب ىلاز دايز نياملا بحت قش اهدا جلا هاوس |

 يام ناركاسع نيج ننحا دي اه مدع بشر ككذ ناولد و

 مانماعذ ايلعمل ليبسال لاهم نيااعلا ناله نم ةكتمان اخطتحا هل ؛لتخ هنأ
 داجيس حدس! مسن لانه هيلع تقوم ى ايسنا ربحا ب سطظنكتبطحتسند
 0 الم واسرلا سانا تا لع قم لقلل ةنراس ا هيه جر نياق با ميلطو

 ه'ةنالاروط نب يزن لمح صمبلا محراذ قيلب, هيلام وقيس هينولكو
 در بايع يعيط هع ويت اهبل توهبسو نيراهد تتح تجيتخ

 ا لي رداج نايت نايات ثييزيتا يمان ىيرماباسم نب تس ماشم ف
 م ىوازيشسلا لاف زذ ىف نع ىك ىيد ١ ةيواعم هب درطتت ير قملا ثيىح نم
 هنا غلب ىف ىب اصلا دأق مالي اس جازم نهج ني بيجي درامت

 )ب ع6 3

 هنس عر انانعاةظانح ناانشنس اهل رسمك نيسلا عند هسلا اكو نومنا

 ادويبل مان نف نب دلا هبسلاو هو ايلول دام توسل الا نع

 000 رع مشل هتديفا[سج اعتاد دود ْ

 اضل كامو, ىينأ هممهجنس لسيف تن بدر م اوم ى تي نح

 يي مرتين نابسددل الا يال اهو بام يدار ىسلاهب رتيداماكولا

 بس انزم جراحي لعل ملصانم تخرتساو هرايتخا دار مان ادم هلمطب قام

 ةييباييلج و مدعلاب ةيرايطلا ضعت ناىلا ةراشا اذ و نرمبط ىضقشب اه
 لردك ل و هب ريبطلا ضّقشرام جورج ةنظم اننال لب اهيسنم ال سل لّوعلا

 هفروجو نامش لأ ئع دبش يبطل للة ز5 ستعمل نقم مون مالم صلح

 ْ نشع لمادا ناد ولطمأم هبلسو طسلعدو سالم ىف اهو عب دو

 هب.ه نود يرو نيم جفةر وقد ميمو ةجبرتتلا مم مهن-ل سلا لا دله موملا
 ىنيلو موعد قنصحلا زبر نيس وازن أ ىلع نعت ناس الا نمدلكئلدا

 هن اطتش لب دات لصنمم سيلا اذه لحي هح قفا دبع كا سلف كاق اك
 ىأ نع فيملصو ميو ٌةَشمِب ةياور نم هدأ يبن نأ مددت كل علم |
 هاو راش. ىذن ارمي ضمن ند ن اهفن امن احلع نات اهي هأو وهو ا
 دّت وة ئن اكلاق:ه هن طلع هيناب اكو هداجو نجا نب هننا دبع

 لاو كتم كني دح يحاسلا لاثإو تينا هباشكوي ىيصيفال نيم لكيبنرنم

 اة يسنيصاعم ئي عاطتنالانرهاحرياو ةدعز نوب ا هلعاز مج نبا
 20 يم ابله وكب مل كيلخ ند حارق يايستل]
 د1 ا كلا دي رج ا تاع او داما
 يما ئاملا قوت هل ندع الرعب (تلا نال مظترلا نع نيعلاب ئكاش !كا

 كسا ظنت ا ١ث اسال !كل حلاو ىب هلا هسلاو ىكبلا هب بيد انناكولا

 اضسايشال راك هلملذ هلفانم تحرعس .داو هر ايثنحا لان مان اؤاؤ هشطب ىام

- 

0000 

- 



 || مم يك م رنا اقدر اهطل !ونفول هيهتاخلن ف[ هلل د د هريرط فقم انأ

 انهلورسطلا عشت ام جوراح منظم اءئوكل لب ايس ال سيلا لتتعلا قب نب
 قنخت ئحادوعتم ثوماني اود اك ب ىقلا نال هّن نعم انكم موملا نايع صلح

 عءان انمسدلا تم!نا لام رض هك لنا نولدصي ريب نمرالا ميسور

 | نيو ىف نع يتب كير ىح نم ندد عشلا مزدالاو ذاب صوص غانلق
 لال نوهدو متععمل فنصصملا ردبزو نام وع ه ست ي هطساو وسر

 يه يلا هيلع هاو فييعضركت وبا اقف «ساند قمويبل هبنغمت تن
 ْيرحربلا سع. نب لاق وركن ىلا نس بايراتاانا ذوي وعمل هدرا تيرا و

 اسم مم هيج ايران سما ماج اهيط هدو 116ج

 قيامها رم تطال لجبل و نس وطب دلال سوشيال

 رورو دعت حب يىفأ نيراككوب ممله ىفد نلا ل اكوا بح نرعنم

 ْ رككوباو ه صتنح يف ىل ازعل لاق هجرولا ١ نوم نم ظفدلا١ نرى ئطن رادلا ا
 0 ل اتا دج فيعنم م نعوم حلا بع لاق مرحه بأ نب ةيلان نع
 ا 6ث 6. لصتمسريغ لع كثيدحو

 .نذايسلادذ خر جوملا و نست نالحرلاو نابت ديلاو ناشزت :نااسسملا ١

 قيل هلل دما ىتو نايغاد ديلا هنا ديار لامهناف ءرملا انْ صا
 | ةزشراث نصب ضي ند !لءاسن ارم اذ |يقن اظن نع لس يلع ههاولص

 ةسضنلا و قوم (طاريتتلو هءلسعو اللا عماةزوتس تك و ومعي امال
 ١" مرس قءالفقعلال ف ”تاهيسأعا عوطتمأ ةوظنذاجقلت الة سس ف تدرنو
 ْ ةشاقو تعاضو تارسح تما هتاف تيكا وهرطاخ بقنا هر

 بوح اليس أك 5 المجلا ىلا داود ل دج ى ل اوه تومعنا ىلا ن ىتمد اوظن
 هاورو جم يرذنسملا لاو دهنج ه سس يملا لاق دوعتسم نب نع

 | رحم نبلاد دض نع نابح شيد أور وى ازيل او ىلعي نب الطيا منع
 | ع» 10-5 : .«.ىاماضلا ىولصاو
 ْ بلثلا هن 100110111 نلنذالاو.ن الكت تانتضلا]

 ٍإ ذو الو نحمي نيذلا مهو لينا عاقالا لحو ن اج نم يرهضنزل آلاف ١

 ْ عاش اىهائاو عامس ا كأم لوعت تب واني طم ننح وبيع رابح لاومم نالذو

 ا للاهل او همر ىسكلاو ناحانجن اغسل ابو بلقلا ىاعرستي ىان امجزت ناسلل انو

 ٌيعر ىدوايلك اضعالا نه بس او لكم ثاشيلكك)و سنن ةنبرل أ د لحن
 فد هتيعر/ رقم كاد شإإ لابو مضر تضسم نكألا اذان

 برئئماوعدو هنداولاع (بئ اوتو لماعذ أوقد و هنن نمل امداومن بلقلاف
 تلو منج عال ه اوملا اواو ب ىل و ةددل نعام, تسل اكد اومدو مدل

 س عارلالاوتساو ا ذ1111آ#11 1 1
 اود و حبت امكاو بل اطملاو نت اعد او بط اذإ اوهد بلد او متيعرل

 ىعأ اوهو هراؤا تح 'داسعلانم اوجلا فعرشسب يذلا اوس عتيتمل



 دمت

3 

 رحر/د وو +“ د
 سد مدرع اذا ينلاوقد و هيم اهب عبر ياعو لك ذا هي واسم ور مد اظل | ئس أحب
 وبن هيل لهج نمو هير لهمج مسد لييجا داو مسند لهيجد مم ناشالا
 هه مُمِيِب يحث و ممطداو مىبولعب نوله انه قلذم اززكاو لهمجا هريئج

 هّيرهراشسؤع همست نإد ءتلولهبجو ميلقو درملا نيب ل وي هدنا نان ممشنأ ني و
 تك ,حرلا مباص انم ئعبسص أئب ملفت +ئرؤسو ةناعص دذرحم و متبقارسو

 فيلو ئيط ايشمل | قفا ىلإ ضن ان و ئلذاس لفساىلا ةرن يوم نركةناو
 ب فطرمي مل مب سو نيبرئنملا للملا ماع ىلا ترب و ئيييبلع العا ىلآ عفتري
 ثي ذل !نيوميق هيمو هيلع تروكلللا نب از نم حولي ام صرتي و ملف اول هلك
 بلطلاو لكذ تفع اذان ىّتسس اننا مهد كيلوا ميسم د اشد وهند اود
 يرجح عامدلام دتمؤ تع دوملاهيلاذحلا ةومدا يرجو كاد أك ملم طسوو
 ملف ال ةوملا ىرّجكو هلع تاسوسم أر ابحا مق ذا هدي رب بحاص
 | ه هن ايجزت يريح ناسنللا يرجتاو من ناخ رم 'عابدل ار جون انركسم َنلا
 بن رص هسا اوكا تركو هب انكي رج "هكر اضع الا يركو
 عاوبأب عل الكود. اوصال نم عّمبرابحإب دحاو لك لكوتد هسيساوج
 مانئافاهرباس انكو 4 ورلا كاعب هاو تاوصالا ملاعب مهسلاو ناولالا
 ميل ايخلا هقملا ىل اان ود دو ردل |وعلا.هثمد نم انوفطتكالب نابحا باومأ

 ْمظْم احلا ةؤمل|ىصو نزاخلا الا يبرد | سحاص منو ببرلا بحاصكه يدا

 دكل سرب, دن ئت هحات جيم هنم سيدقيند كللا لع دز انا ايمرعب و
 فتلك ذ لمف اذان يلع ورمس مطاوت عقوو هب ىلك بي دل هو دع مكاو

 تنزع هب .ر ان عنساو (ليجاو نه: لطع اًداو اركان نحس ادد وم ناك

 يزل ا هد طةراغؤو ُلخاملا ظوظحلارياسرو بضغنآو ةررهشلا هو
 ارذاك يعكس الو نعم ناك ةرثح ل اوعهد ينل !هرختسسيو هلام نود اًييرل !١ ىه
 ككذ تربوا انا داعم او بلتسملا ف داعب :الأو تملا َيٌوسِسْلُد هددا رهن

 الكا نل نتن ٍ/سو لع بنا كلع ىطيصتملا هب نم تي يلا نهد نا تفرع
 باكو مهموناو نعي ئيخملا باتكو:ن ايحنب يكلأوبهرد هدو
 ةشياع نع ىنمزئل ١ : آر لالا ردع اس قا نع نوبللا ضلا
 هتممس انه هل اقف نك ذاهل ل اقف .نابخال ا بمك ادع لحد هن | هببسو

 3 ائُخد انيننتعتفق

 لعل هيلا اطل علدتن دلل نا راج مص نال مباع ب مح است يريم لحرملا نب جاك ةعاجوب لاق مازولا نم انش هيوئملا ةتنوملار انع
 ييانايرع ميمبلا لا ركن اكك ىص اين نش اددأ عمم نس سحق نال وقد
 ي' يظن يلع مسن ي لصح لجرلان اهه ن ابغدا ناك نب ارو دوعب وار ئيسلا

 ش ) 0 ' 2. مْسَسو يلع هدد !ىلبص هيدا لوسر نب

 || نرد اقتل اهدلاءوسا لع لبق اذ مندل اد ىق اضايبايؤ دجسوم هى
0 

 1 : رسظت هتراستساوهم لظاروةراكطااضعالا شحاووائاوهدن' ىلع درجلا



 ينوب به نذ ضايبلا كك 5ث ب كاد وّتضورلا لمر تن ذنحاو عيشبلاول

 ديف يجمل قط ىس وش نب ىسينف نب تب أن نع ىلي دل || هكو يوببل !بطل اني
 يمنا رشح اد و يلع مدل اص يبل !هل نييثس ىو ناضنالا بيطمخ ميلا

 ره اذ الك هاو راجيا | [سليفاسمل كا انجلا ىرجر منن رملار اع

 كا وس ش ولا سدلاو
 انباداحا الو لب ايرعص ٍرلعم و اميف أك يداه نكن | نسعي 1

 الرس مالس بدرع ئرركبيا نع يرشلا حلا باتك أم ميئنرباو
 هب شرس انما رهاش َنّمو يدونيمشلا كاق.م انملا ىنطي ”مسرملاو انه

 ْ ةمميرملا باج طعس 44, نم يول انس و هيفتشمب طا تاو 3

 هنا يااغ لب عمدارب نع مهريعو ملام ن نب دا توج لا نب ورر ائيبلا نبا انو
 سب اب نع نك اجو كلذ لأ هنا حسو يله هاؤص يبل نع انضإب لاق

 نسم ئومب مم اوردجغ !رايلع امر اك اذ ئئلذم أ نم لاجز هاملت قوت

 ل”اتوههحو نع ماتلا و بلع هنن للص ميلال وسر كار أذ ةفادا مفس ناك
 لاب ان االو ماقسسلا نب انش اهرابعو مسلا نب انك ةيزملا ةومم نأ معانا

 انو ةنموم اهتزت نا ديب ين يذلا واعؤمردرماع بع بص نع

 4ك م” ه مانجا نم انش

 ا ممفشحرنال او: 01 تبكي زول اهتحلالاك ارج لس رتسملائ |[
 ا هيض ىئبررسلا لا مد أما ىأ نع بط ميتا لطب. ءاع اجرا يسال

 اسف نب ينو نازجلا قلو يتالاسجب تينت سوهو اال اون كل نال
 / فيبحنعتئ ىارملا ظفاحلا مزيج مث نمو هرركيو ماحوب اهب نك ييرتملا

 نسا دتلو يانا دهاش لنك ادب تيصضرم يداسلا اة و كيحلا

 ب ا طهي هبكع تيح فئسملا

 . مدعو ايرلا ةلرتمب متل ىلع ازا هب منيع ؛ياانو ب لا قي

 | نيركسمي ممطمرب مهلا ملحان يبه دل ! لات سندان ع قهولو انش لح

 نيزرب اج نعد ىنثنا اره يسهزلا نع هكاايميوع ةيازاز نيايسكرملاام امسح
 | 6 م« طيح هيرب بج تحال ل19 نجس اول زوو جاي نعل كوي لاا

 ْ لوا نةودئل !انينامو ظ1]01110101]21212 ]1 1 1 1 10
 | سيب نط هدلا ليبسو نر اهث ارثحا ىلإ هم هعورلاو لاوزلا يل !ز ايلا
 0 ةو دل أذ د اييجلا ن ابرتسلا عا !الحاو صد انح لمع لكب ميلا برتنتنل
 بؤنلا عب وأب اون بتبزت (.:ةلايطل ضو ا ل4 ندرئح هيذ محورلاو |

 ا سنا نع ه ق مح هنود تش كاتو تلم الا دلا ىلا ربو

 دمةريرم ىفإ يحب بوو م وجاو؟ تايعم م هتموت

 3 « ..ىفاؤس ١ ده تنصل لاو سابع نب نع |
 مو و حا يسوون رجب دسم
 فاضي منع هامرو بون اى !نعذ ن م مح ميم ام هين لبق أس قعموه

 تك

 هةييمسةةآ سس ظطسمحسج



 55 وتملا لع ىذلأ ودائع هوجو نال الشتم خص نايبل مكشلان ||

 6 فرو © ةمغس « ٠ هربع ويلي د ااضيا

 مرسسللاب معاه ةيرطابو طهي !اينيطفأو ئاان اكن ازا انكيتخاؤعلا ةرع

 معهن ا داس مهر اببحو برعلا فار كت مهد يان ورعم هلم كشاكلاو

 نطرالا نم اعد هلذ و نعلم قر 15ج كتي ىدتالو وايطججو

 ةطيباتيوا ا مم د 00

 ١ « يرافهلارذىا نع

 يل ا ااؤربلان تادزغيرشه لش سرعا انة ةورزعغ

 اناريككو مد و تار 0 ر رساو هكر نب هساد رودي دريك
 ادرالاماوخ ها لييبس و هم د لمت شفار فال ضرعب
 ه اضيا ىهي رلا انمعدا هدو

 اناعفاداعلاذ ادم لو ةلااو ينل ظ ولا توج ان ر دكا نأ ةزووع
 9 !حوي نملاك يا هم د ئ طكشم ام ميم نياملاو اير ةياو ءال |زاجأ

 بيافا العا سوناتا ىاك لهما نيتسلاب وهو هعرذ طخ لاقي همدب
 كدر نب نع 5 ظشوزشلا الطهو رعبلأ ر نم هسارب راند يذلا

 « بي ن انب لاح نابح نب لا عصي ال كب بح ين وأ نب ل 3 صااملا نبا
 | لم يو ديا > 6 ٠ تام الا نع تاعوئص وللا ي وري هلاحر محا ىا

 ظ تهذاننم و ءدانعأال0 مبلل لششلا اذ نما كسك عرج مون لسع
 تنولإل عاهل دابزل ةلضلل فس وبوباو ةيكلاذاو ةيمنداشما
 .الاعاؤلاكم ٌقدكا بج اون اعافا تن ايعالت اج والماء نياك واضعا

 الاقاوداك م سلا نال ك١ ذو ئيغهسر وللا لاك مح ئال ةينيكا دا لضاشلا و

 قرع هرب مهدعتمد كذ اتي و اًقيلع ىهيملا ناو وصلا نوسبلب ميما

 : ةياجملا لا عدأن وكيت ب وج دلائل كاستشالا ا معب بف صحب
 كثي داعيا! عوج لاب ليل دالو ليل نب الا حدّممي لذ يندلا ىوعد اماو

 ظ طبخ ن ا يع ا و ل

 هاضينحدارملا ( نال حش اي يا تح لك ىلع فسمعتتم بكر نع ىئدم لعو
 ظ ,الالاح و اهريعو ميلا مود لئلا بجوم هناذ ئملا 7

 ثيحلا نالك اؤجال| ومي اح ة.لتح هال يتقي الركن ل ١ هب ملِبي ام زكا هل وك
 روجلا رروس ىلا نعد ن د ريح اطوملا ىف ىلا امايسلا هب حلب انت تلغا

 ب عتو ذكي ووملا لاق ماش لكل عجل! كسنع ماسم هبادرت ظفن نكا
 3 بجاو ركُذ هيه يلو لوصالا جس

 ظ 10 و هديك هاك تال باسجلو مما مد
 ةباننالسنع ةنصك يعي ةبانجلا لسع عب نالُم هباعز

 يفد نب هضد و ىكسلاهراتمحا اوانيع هوّبِجوأذ عجدرهداظب نْحاو

 هنيوتج اسف ويه سا ةسلال صي بن تس كارتكألا به ة.كاكي ديشلا١



 مساس

 بوحولاةفيصو برا قاكرمال أ مْرسص اولوا دم درهاظنا اسمن ات ئعراذتعالا4 |١

 نأكاذا هيلار اصب اما تيعنح لب وات وه و تجاو ىلع اهكماركأ ىلاتي اك ديكاتن ىلع
 ايي ةعمجلا موي اضّود نب ثري ىح هب اوضراعام يود اور فداظلا ىلع اج ار ضرامت ا
 ةركتسالب وأن هولوا امد ثي داح 01 هنود نس هدم صراعتالو م! تهد و

 يهب لأ اورد ير لنك أ ررعس كأئنع' ماما ئيوزتملا نيدلا ماما ئارلأ

 ٠ ( © 6٠ ةريرهد كا نع

 نم يا عا دصلا نن نانا م اهكانم جورحلا دعب درابلا املاب نيم ىملا لسع
 ب 3 ةربرج ىلإ نع يوبملا بطلا ميكدوب | سارلاويجو ب ودح

 نايوب انتحاسٍرادلا انك سودرئلا ئ لاح هتفاظن ىاأتْملأ ةراهطوان السنع
 بفكسردح لي دب بلقل !انال اب دارملان ١ لّمكو ىيدرحالاو يوب كااانملا
 فهد ئحلاصلا هدابع بىلقريتر ةشساو نمرالا لها ننس ىل اَعن هدد نا

 أنشلا ءبد بولّملا ةراببيطوه دمج ند ىلتلأ كوحابور ورصلاانطلابو

 بي ةلق ٌببس لصح بلتلا ةرابهطو ىودوغلا لاقرذالازعلاو ىكألا

 صاوح لَم ببساو ىحاب تلك المان ااه ةاوا تاقلعتلاو تانسعنلا
 التل !ةرو ىكو طياشولان اكمل ماكح ا ائيس ةبباكمالا تانصلاو ةكا

 ةلباتلا تاعصلإاب. نوكئاهىعو حنملاو بجي او نادرحلاو ناعرلاو حورلاو
 نائلكتلا همكو طباسولا تان ام ! صاورحو يزن اكمالا ماكجالا 5 ثكت اوه ذهل

 رمد اظمىص ئدا ابشدهل)  هعد ىمل!ة ىصملا ماكحالاو صاوحلاب ئلصنالاو
 لوجتو ىويعلا قر رلا ينوي بِجْون ركوام بولتلا ةرانيط نااركو خس اهلا
 ةرايطلا١ نكواهم طخلار ودو و بسام ىلع ةييىسلال)ة ىضحلا اد طع

 يازع هئي دح نب يرهزلادهت نب.يلع ةبحرتن ى طلح بي روصلاةرهاظلا |
 هاضيإ همعهاور و ىلا ئعرزي علا دبع نع ديعس ئعن ميش نع ىلعي
 نود عرملل هوز مئاجريصن اب ناع بيطتملل هأاقلت معو ىلص ىما ىلعدوي )
 آفمضلا لب ن ئ يعد نلاه در واجود نب تابيثس هيف م ديجرزع لصالا)
 دريحسو هريحار سانلا هلارطضادب نتلائرب ماحوبان انتزع عك و لاو
 ىلجب أ نع يرهزلا ديع نب ىلع نازإلا ىو هوفعنم يبد نلا لاق مل نبا
 رخاملا اال [عسع هنتح اربح ىلع ي ىأ ىلع عنم و هيزعو بيطلخل هب نكى عي
 '١|إ 6 هه 6٠ 1 0 ان

 ىلا يدوي امبح ياو اجلا بحو ىيعلا بح ة لس ن انركسلا متيننع
 توم امناو ىكتملا نع ثاومهمت الو كورممل اد نورس أن ال كي ذ تنفق و احا

 اصئالاو نيرج (يل ! قمل والا ئيّمب اسل اك يتلا ة مسن او باتكلإب
 كوسرل او هظنلو ىايسلا |! نهريع ىلع نمرتلا ميككلا هجرح كي ىحلا | نهم
 ”ددملابن ورس ان خبر ند تسيب ىلع م ويلا منا هباوعصال مسو يلع هند ا لص هيدا
 ت اتركسلا مايجري ظترؤم هددال يبس 4 ناد دمد اكو لّملا نع كن قمت د

 هسح داوظطيضي ككل د ميغ ل1 ن ول يكسو لممجلا ةركسو ىكيعلاة نكس



 نوئلاسلاْس العلا ووسلائ ةمسلاومباتكلإب مويلا نوعاتنأو هند! ليبس م
 دا نب و يالؤكأ بيع نع اب ويانب يسوم كي محن لح نول وال
 مي هاربا كني ىح ئن برع لاق ومس اع نع مبا ئع ماشمعن نع
 14 6 . ٠ ماثصحو

 لجزانيو ىبانل] ل ا هظملا ليللا مطتمك ايالدأو جلا يا ئكنلا متِسسَ
 تانعب لا لجراوا هزملع ل سر نم لك اي تاع ليح يا معهاش تحاض ١
 هنردصاو نسلئو سولتكبد دمج قرظطلا باب ودا ]رو نع هس ن
 لشيللو بر د بكسل! بابل ل اميه بابل عم خ لهتس ١ؤن ئيلبَك نيب لثح ديلا
 يره ىنأ نع نشل لو كك ءذيسس نم لاب اببرع ممص] سِيلو ب ر دقيصلا
 غن اغ 530 1 ؛ . يهد ّنلا هرتاو ِ للكو

 هسا ةام اكل كال اس ىلا ىظنل نع نيع ايي ا

 8 اعبم د داوحلا ناد خرمد ا ظمح لص او ابرد وسر و ةدومهسلا ياك نظنلا ناو
 نمع ئ و يىلارغلا داق تاكلسلا دزاوم هدر واه سعب ىلطا نم نطو رجم

 ىكنلاو داسملا ياراهرلا اور وقاو معاطللرمشكتو باتلاربىطت ف ضنا

 د املارغزل | قتض !نناو رمل ا كات اسلا لمي 1ع! حاو ثبحلاو
 ةركذت ئ ة نب اي هرع دو راعدو :ورعادلاجر و زغاوؤ حر لاعب كبخلاو

 ئح ةدمركلا تمر ال اق هسشن ئع م الل! نصمت ىكح ىنيقلبل | معلا
 اياد البجا لمت اياب عيوؤعم ئ تعارف ترماسو تنلهأت ىف َْح
 دبع نب داعبس مل ضخ لكشتسان او محا تلو متنرك تما متقرا
 م اوهث اماونع رهو ىم اوحلا ميدان وظي سان اركب لاق و يل نظن ضمه اظنا
 النا هأنعيو ضيمبتل نمو مناصب !نياونمنمي يتم وفا للت فاش لات
 حوسع ميمو يل امل ازرع نب ٍحأ نع بط ىف امكأ نم ىلا كب نيام
 لتس يايشلاو عيرانعل نع نازجل ا ى لاق مانيلا ناييمط نب ميهيرلا نبا
 5 597 «  .اهيناؤهد اراحا ءل قاس من ةكورتم ياح ىنإ نو كسب ىحلأ

 نذلاناذ كد ليلع ظع ةريدكلوصا ىفثيازو مماب كدي طخ |
 ضقنو 6 ىوروظ يقتني ةروع تيمس ةروعيسكت وا نوكسنم كك عد
 ملنكر_و ةنرس نيام ىدو لجر ةروع ىلا لجز ىظن مرحاض راصيالا
 مكال]إ بص ئووملا لاَ ةودهئسلا مدعو ةنتنلا نباعمولو مر عت نمولو

 ءهبوطتم ناتاوسفاة ىوملا بادر ئ هككأن و دحا نعومروع نْمملا ناىا
 ديم لوب بكت إإ ثيردح ند سابللاي كح يرئطصالاو هس رهاظلا لاه
 ةبعلإبو ملمملا نوكسو ميلا تعب قيد نب, هند) بخ نب نع نيك شمع نبا
 92 حا ىلع سو يلعب مدد !ىاص ييلارس لات نحل مو 0 ١ك ةكباعو ماسو يلع. هدا ىلص ئطصملا نع هلو توم هوبا ل تق يدسالا
 ملمكا باوططص ا تسمي رانبملا لاق هركنذ نأتفوكسكم هان و(
 ا م قم

 مم اودهد اخي ملو لكلا نع اومغت منو فيرعملاب اورس اذا كذلك منك تا اييندلا



 معان هوتسساي ىازعلا نا يجو قيس ىق د ىف ارثكالا ىمع ملعب سيل

 هبأ انما نب ىمعب اريد ,ىيعم ئ مملعو روك نملا ىيع ثب ىح نم_مبكلا

 ماو ممج 0 اا ل اسم ردع نارا

 و مخمل ات رعب اك-نفد رك نيج

 ةضصبنت نن برح ثيبوح نم هدبأو ٌوهئ ىوسنمللا“ :يليفامز الع ملل اخ

 جرل | نوم ناذ كك ننحن ءاداعومرم ه ىج ع رمسأ ع ف الديلاة را نب ا
 :تاحوفم راض سن[ يواؤهرج وار نهص رباك لسضامو هلاك هت مهوع نم

 1 2207 0 و ل

 , هل نذاف ر كوبان ذاتسس اذ هنن افشل تيب اهوطضم ناك

 ك”ائكو هباث يوسم سل ن اهع من لك ذل وقح و لع من لك نت وعد

 هاي !رملا نإ ى يحال كس هللا همم يخستتا لج نمو
 م نزصت» بود الا دلع ىسلو ىباندل هب حاوج يذل ١ ب وماعاد ل
 بيراكلا كتب رحلا انهي لدنس ا دقو ةكابح] امكن قد الل اوههكلاذو

 مرول هيض ميرحفنال هناب ىلبهىسالا هضّركعاو ةروعر غل ا نا يلعةريغو
 لاقى ادع زد !نعسابدلا و كوبح همرعرسالا لاق الور ءاقلا

 تسفيمض هيف جقتتتلا يف لاق منك ميفلتلا يب يدهذلا هه او مج
 يا هد هو ف مس مع

 . هر ىصلا و نر وعمل ناد يملا نروع يحهنر وع ةييحوطع

 نريص تلا عئزاّمل لاق هير وع كم ميلا اراب الى بللا ةروغ
 لوتساو نزكذف هن روعراوتول فرخ بلع و رؤص وه و يرفحزا ١ ضايع
 سرع جمال اوني رمل يزل يبصلا عرف فن رح يلا انشا نم بهذ نم هب
 صرت و عفر كزف رهداظ ناب سب رولا نع اود اجاو دو الخ ىبعق أعلا

 بقانماو كزوقل ىلع ءلمح عني اووغد امحالاو بار قزح ةئقار
 سو ءيلع هس الص هدأ لوسر ىلا تعذر دات يزل نص اي نه د
 مدرلا مشهد ئامشنلا لع كخمكر نسا نأ هرك ند مهرح لعيد دل 'هْئ

 2 ام ..اىحلا [خ نع اع نب ره اجرك د دوس و

 ليتل امس وعلا مالا زتاللا عطغتلاوهوركسا ىاأت لاا مطنغ

 مدنا اذ لاخلا ياه حجو ايان امو لصتملا نوح هيدا مس 0 امم (عدسلا

 ننحينملا ظيلفلا باج او تاج ايينماررطل لب وطحاو ولا وبل ادلع
 ىح هب وس , نل ا لضم ىلا د اظبرالا ند بابل ١١ ثه يطرتغلا لاو دوس لك

 ا وا ىصنف ينل ارمالا سيلو معاج اذا ١و ونيس

 ا ثزمب كوالا دو امئرمجاعالا لاق هليكدءتسلائ م ا
 هنا ان دانك وكف مم عق والا كود ملاةسالو طنب مهاناد رمالا انو

 بهاد نأ عاوب ١ نم -مليج مند ىوؤملا كاك ماعلا ضرملاو نوعاطت انيلأو
 ل ني تعا... سال كالو لال "طخ ءالااصفعسم 2: اللاارم 1 3 السم 2-2-1



 نيم لسلإ[مصتيل نول و لرحو لحف لك ى هددا يمس اهعامجر موماجلا
 ئومسا بع نب_رباج نع ببر دن الا م محب مررحالاو سون دلا تامالا

 ًّى كامو « : مليك ل بايزياضياملسكمياود |
 باوب هل اوقلخ اداّتسنلا اويكو !و اناا كوينكأ مسخ ب اور رو اوطغ
 مم كل نجلا يوه ن اطرشنلا ناذ.اه ىور اويعد ذا ىاجءار سل اوبئعط او
 ىلا مضوي اي بلعب هندارعذ وم تل اباب جبال ءأاقس لعل يط ايكملا
 فكينأنالو مملع هدا مارك د و ىشحا ايأي جنيالل اد كيح ةزمملائ دانأ
 ىو ىحرملا ال اينموي ال ل |ةر تل ١ نم نمد كزرعللا نب لاك كت نكأنا
 م ف وسب بيج هب غلاب ومال ف سمس ناطيشسلا نوكي ان اومدو
 نم جم ىلا نعو اك ول او ئلئملا لح نع يركنلا هروهتن ىيصل اا ماسششا
 0]مطبنم نورت نا الا هكدحا نوت ناك نَحانملاو ب اوي الأرب اس
 لمع نال هالاءهجولاو ىيطرتخلا لان 6 سسّلد تييعوب أو ارلا صب
 لطرح هلك يؤم ريملأري نسم ناذ اجدرم ان الأ مد ىللخاض ورحم دوملا
 ءسلع هدا مس ارك ني وهف ىلع ه امك اعبر اذ ناك ناذ ىم مف ناك نا) نه
 لاهفيلت ناسشالاو ناطيشللا نيب حينما ب اخ ا هن اذ ملف ام وا نهد أ
 ْ م نل !نمرعب ئ مقسوم اهامسةر انلا يا ةسب ومش ١ن اذ هللئغبال و ٠

 ْ يي !المد كك ذو هريع ىلا ىث نع جوزحلاوهو انو قسنملا ئعن د وحول ١

 ه بتميبل ! لها ىلع منحت موم ئمهنمم حمي ىف موم م ىذ ال او موم ملا

 تولسواتلا زهد و هد واعي رسم هور يا مهيد, سانلا ىلع مياور ىو
 / نايا ر زل ان ةم ضلا اه دذ وا هسانل ا مىضاو جيعلا حاصلا نوكسو |
 / لفض ئب وئط ايكشا نيب لوح هس !ركذ نااغذا ررتعت ام دافاىذو |
 ّْ بدو هننإ مساركيي رملاؤا كذ لك ند نكهتيرهد ١ تبصَم وأيكالاو نمد ْ

 ناطشلا نان هلو لمج.نا لّمح لاَعم ككذ ىئاديعلا َقِمَق د ن درزن
 . هكوكب نال يجو يلع هما ماركو اب مصبصخخ ل22 وهم ىمع ىلع جا
 - الؤحد مم ىلع ل د ثب دحلاو لا مروسج نع ج ىانجرمأب هدن) نب عمجلا
 1 لمواد يصفر ال 5 .ىسنملا يل ككذ ن وكم لح !ىلا ال جراخإ ثاطيشملا

 بنمع ملا ىلع ب ش هم ننحاو هم امن لاي لالا | تبا نم ةيمشلان وك
 ١ هلع نبرب اج نع ممرك لاؤهره١ن اب اوبالاموعؤ هلوه ىل بوكشتلا
 ٍ مليبتلادايثعإب ن ورصم هراعانلا تيشنكو يييلأ ند |رسك ر انك

 مهرس بيذاهل هيد اراءاع ارمهصم ئيالو يي ليلت ني رانعونب مو
 (م اناا 1١ ليسا تاب دم جامل هس دج لحال دك
 ْ ماسالا اهلونح ىل اهرحلاص يابرحلأ كنتو ةملاسمأ نم م لا عمد !#ملأس
 ىواأع بك )امي هيب ١ نب !ريخاهم اسو هسارع هلوفو برح نمد ا ايتخا

 نطب مورغصم ئتلييم هيضعو هلو ه يب وي و امهباب ىلع ثارببح اهح
 ضخ و هنوعم_ميبارتملا ملتي هلوسيررو هدد١ تتمع ميلس ئب نم



 نع هنو اوني اسحال(اظع آي ةيبسم اع اهل انسمل! تاشملالا

1 

 مهيلغ اعدل ١ م زله شم ةياكبننو اارظ :١ ميم نكل اعرلا ىلع ,له وج الذ
 كد ى مخ تلقلإب تلِعاو عمسل اىلع هزل او. نس انجح! ندد نسح !انمو

 رخو اذ بجو مه افرق ىبأ باشا ئءو.ب اطنخا نب نع نب نع تفانملاو
 فمن اذ 11١الز وس أك "مود اسمل ا س.الا نب ركلتك ئى أك نيم: ل خرا هدض اودع
 ظن مس اذو ليوستل | وعد نبال 3/عهتبف ١5١ ١اس ةكركششس ااا الش

 م ٌنِدَسْنَم ناقيلم ناو ىخاو نعش ىكعن ادن جلااو نأ دح اون اهشش ئم ئه

 ينخت نأ هند ١ لعل كد ل امس ىلع اننل.ثدحل ا مكبت ناكنص هل وهو دحارو
 م ضال اعرلس انليق نم. عزش مخ ند.هب قلعت نق.ثب حلا انهو انمل
 قضا ةّعب نيل اواظغ وزو يركذ هلوسر ناسل قع انل ةركذ ىلاكد
 رّصعِدا ىلع ئغل قضي ندوب كشكزو فانسبلاب كتاابسل اردت م
 نهى ىنمي نم ككاو ةلهت اسما دنت ّى تارفمد انهن 4١ ةاماولات
 ي نمزنلا| هركذر باج نع قفذمتت يجو ارفدا ىدبكاو عابملا مظااو

 مد ناارعيا هنو نيسنح ثيدج كى او يم اذهل. ا ملع لاس هب ١ للعلا
 يسع اون وقف ئثل] م[1ن قد. ينمزللا هد مك فلمصلا ! ةسن
 وده سور مل 357 24 لاذ ىنخغئوناو هنهأجو ننلاضاكومتايا

 ةرهش نا سب !نع نههأ مه اور ىنف اك اع دالربح لج وزع هسسازمع

 4 و , ١ :لكخرأ هلرشم اهل زعم لجر آن معيد قد سنان ' قي نط ىلع تناك
 /5 ءِنب د نب مبتت ام شب انلا يذوب كيل قي يطا نع نصنع كان اطانأ
 / / |١ تفضوايلز هلارعا امل تا رع ! نون اد !نود ىيرعدا:نب لاق ركحانأ ام و
 /” / | ةرئنلا ىلع ةمالغؤكل 5 ناو مك تع ى هتبط اما تانسملا متكب
 /” / |١ لائاذملد نشلا .١ ليتنا ىلع قاجيرو رككا لب لكن ةجاحالو ىذا
 4 ب ةهد) لضاو وربجال !يِككب ليضع يلا ليل ن١ كي دحلا ىنع عمج
 ْ ممم وصي روث .تراح سنحت هساوم نك نب نم ند !نهن دزه !لأتو عساو

 قراؤئار هحىسضن ىلا هيانسحا ىلع ممل ا ين اجي ها بس و مف امسي ىماع
 بد نتصل !ىلظع !ينلاوه بن كك نب جلب او هيلا نسح ١ نم كن اجياا
 | مال مُمعاطم ئامطاب يلعب !ن اجو هرجع و هسفن ىلا هب ئيينجي اذ

 ا ا

 ٍْ خشيت اوتااصي امنع هادو وايعام:ةنرسررشد كالو يي حل أر يمس 26
 ةكيويرفلا .: و . «١ «يهلي او عقشأوي |
 بي مشن مل ةارمال هبحارنمغ ىا نمنملا طبضبب كوعملا انبلاب_رفغ
 سنار لدي تلعب تيرم. مطسمب ةطاكد ارسل يف والا ميىلأ ممب حسم رب

 هئادممل عرب: تلم ةنيرمل كوب جىعتتصلا اهشيو كد اكدارسكو ارلا قْضَ
 |[شطعلا ون يزيد ا لمقاو ةيلور ىو هب ىكبل ىتبطملا مل تني دأك ايذلأ> نكي نه

 - نيكي اهر ازعن هكنايا مستو اذ املج ني ينفذ ىددل !بازئلا يا
 7 ولو ئثرح .يا تغيرت سارلا هب ىطنعد ام باتككر ام اوايسار اطمي اخ



 ل امال ايوياي نادل يا لك نب "مل وخع .كقسن يبل ٠١ < أه نم هل |

 ةمسرلاب الك لتميرما ايا ونال ئيسانب سيلن مليم ناك ن اذ هدعب ون وك | بم الهدا لست نع يهدأ ليف هنرك ل محي تي ىحلا ندد رعما نب لاق هم

 بملكد | تس ايا هره اظ نال بلكش اد وس ةن ًييلق ىلع هب لوس او | م اوكسم قيطحلاو كيِسلارحزمهيلع : !ومْدي كل اقد شيطخلا اوكش م دورنا سود رم ١ك سو ىلع هند لح قطصلا نا رع الإ مرملاو |

 ليمات لع طتعس ىوارمتسلا اندم لاق 5 ناي اذ 'كشبل زول ام ْ لوي هبانل كولو انل اعراظ سيل انيابت نت عرتش 1 ىلع هسيأت ريل وا عب
 لون لن اقب !ًداو انام ! تج اصنم حولا هلا تلدم قو ىش ةعحمر ا
 م امججو هاك ىلا قشلا نب حيانص ند نب اينلا:ىمكتح الخلا ناجي ان او ظ

 ترم يصل ايلعاضاع هن حوف ؛كّبحو ن كل.صلنخغ ننعو
 درئتام15 انا هعينصر هد الخ ةرب نه ىا نع ئلخلا هس >الاح جوز

 .هاورم هانمم ام او ظلدلا تح م كك نكوهو ميحاص ئع ىداذلا ْ
 5 2( ْ ب بي « اضييأ مسم ا

 مديإرا نيد لح تام هن أذ مهجر ليش نندو عع نب انزل عجوزع منارمع
 يار و يلع هه الصوبلا نأ قبسو مانصالا ديضيريلو كاليلشل
 نس اب اعرلال هك ورخلا لتر عا هىدارونمع هلودو بيتجر د "منجا ى هل
 ميجا ظلل اب دارل اوةرك نسل وسن اأو ةظع ول ليال بلتنا | ناايلاب ارملا الجو هدلإلا ف نحو ب اوكشب ١ اير ءاقمكس حاو 0 ] نعم ناكيثم يطزملا لا فر كسلا لهب قديح و بولقدا ظللع ١ (ءييناولا- ٠ المسرم بْيبنحلا نب ريمس نع تاقبطلاو
 | نايالاو ةشافلا ةمس اتنأ كرد ىاكمو ةهيظنحد ا ندا اكنم لذ ظ مو ايزي وهو لاجدلا عرشك نوح وابو هددمع ياك .ىاو يوما لات يار ئدأه وعر تكلا س ارءوم رح و عملا كقمي الو دارملا
 ماجلان نيلدن اد احول لصوت ةمسخ يا "ثيل ركدلا سد امج نع 0 .٠ ىلا لق از اضحإب براطلا جم نب جيلا قوهد | يجيمد !داةرباج نع م مح حلصلا نب هركذ يهريع نع قمل مي سيل سد 5١ نام ن اهرلا ضر امد الز ايا لمدأ ف نولسف او هم اهلا هئلكسللا و

 || 4 ْ : , سحر وأ ه دانسساو ىلا ك3 مسح كمرفتا |! نمر نم اعلا نبرو عنب نع يدي دلا ذك بطزوبح هاؤملا ينرزم نيرويم أك ||
  مسسسسه يد و عه مس عاق د 0 1 هانساتا ندد كي ىحلا ئدعم سليل و نال اوه لاجرل اريع نأ ىلع لدي : || ل طددازره اظاتبلاوي داق تل انجاول || نم: ىذا ياه فوحا ل اج دل اع |

 بص ميستصت سا كت ااأ
 هسا بيوس سلا



 | هاجف نولي ملعك هلم ىف ىج نم ١ ك امحرلا ف نحيزعنا لش تحطم: ا

 ياه ىاذو نهي اندبمر يح قحاو طترم لع ناهد دح !ن الب وأن

 بنما 5 يأ قل اط ةئالف ل قفت اك ما ىلع نب نكن ف قحو د لاح ىلا

 هحولاو بصنل إن هت لوزنلا يوفر انك ادهم عال هل صو لاقي

 ناك عفرل أي داج ناو ةيالا ئع!ىات ٌقاج دل ارض قدك نب هرد يشتت نا

 اربع ١ل انج لأ نب نوتقكا ئوحا ن واصلا ّةيالا هرب رت
 لاجرل

 لاجرل ارد ميعص ظعتسا اك هلاث نه روهضعب كاتو ىزنا ةيالا

 | معاق م مهن الروعحيلع هنماق وح ةنمرمعت د تدي رمل ةنالاوت ىاشناو
 ريم اكترمل مينال ميلع هس اف قح هس يضر تئيبرمل هناا هند اكناو

 كيو سباب نين يهجر ىهناانانبا لب ىك هاك سيل ذا كس هسا

 ل اجدلا ةئنف نب ظع | ةشتم الربح انيالاذعب فرعنا نب لاكو '

 ميميلع هئانح يذلا ةلار ال هباعصال هل اقانا ا لاجرلارمعانسد هلم هنال

 هيلع ىانع نل هع وتو نئيرتملا برتل ام لاجدلأ نم ويلا برا
 م شبا ناكولو هن هعوفو نويظملا يحيل ىلع هنم ى وم ا يدك

 ه امر و ديج هديسس ى قارملا ظفاحلا لاقر ى ا نع يهب دلا | نم
 مد ركذ مم مكيلع يم ىلح | لاجرلا ريع ظالب ميصمل ًارحاىف اسم ا

 اب »4 ١ م1 دلي وط كي دح

 ثرحالاو هد انهججي امهيهخ | ةئنالاو ةيهعا ىه و ةربع ةينكت نابع
 يرتخالاو مسا انبي امن دخا مليطع ةيكت ناتلسُحو هللا انحمم

 هريئلأو هدا اهرب هيلا مايق دئتعت يا جكرل |ئ.ةريزمل اهدا انينصطبب
 دست ةراملأ هنهو هدنا اينخمين نظل ءوس درج لب هينرلاراع

 ة5دس ائنلا ةريثلإ! ند وهب وبه وبمنائنن ةوادملا عمود ر ميجا

 ١ رس وله اللاق هان نا باهل لص هنأ مئفوصلا صمبل عقوان
 دال ةموم نم م ىطاش ه نمدو ىلكم نظن ئه اها كا ذ هربا لاو

 دنجلا معن العا لاكن هي ور ناذ لج ناو لياثنا]دفد كفاني نب

 ١ هنناىلص يطل اؤهيو ةرع ندو هنيم يل ومد نب اهل اس صو

ف هلا نال ههنا ايجحي لبجرل اي ىختا اذا ”ليخمل او لاسبو ميله
 .ه هن اش

 الو امك كل سالو هسشن اهب ةيط انويطعيم اهلا ةلكار همي
 زع هيدا يمفيب را ىف. بلا و هل لقت سمو هد والا ايكن ايس ىطعب

 ياو اهيجاص م ني ئلا هريطلا طباض تي دلل نه هرج نب ل اق اجو

 عانشم|ةن ورنصل لجرلا قحؤ نمي كيصتتل | ندد ولا اره م المال

 م اهجون نتاع كيت ةارلأ اعاو لحلا قب طب ةارمال ئكجو ز

 ككل ذ سهو ةردضل اهطع دوجو تح ضنن واان رتمرك ب اكترا ى

ن مر وم اك د نق وول "دع وركسم ةجع ىرد هيد نب ارتلا ترسهرجو ا :
 مز

 ىوو الداع جدزلا ناكول اماو هبتر ريع قي هيغلأ ىف هثنر ربع نع



 مز وحجب ني اتلا ى محا ف نخل اونعمشل .ماصاوو.هلوا عنب لاطب نبا لاق اوني الو تمرخ داوسال كو اان وزعي بشل ضب كب اهريخ ؤ ) دا 22 .ء.٠."ىنوهبو ف دزال نب كر نب هيلا | عرع يصصلا لابحر ياربطلا كابحر لّميملا لاق يبهذلا هرماو جك ظ تكدائرماعنب عبتع نع داكن لا كد بط محام رعو بني د و 0 ادلب 1 اجام ليج يلعو لعضو الوش ١ نأ اي اد ىاوكئ ره ام ير معتق ىلا نب بح 1 امرة اوزيل اوال تن كانا يوصف وعل 0
 هس[ نإارب يعصب ىهوداعاو رخل نه قاسركب هب خصال جاحوب او يوكربع ىاسلا نابح نب لاو نابخ نب هتكزوو ةبعلب و يعم نبا اكملم انازمملا ب ى وع نب نمجرلا نبع نب مدس يف ادب سمع ميد ىكت يذميلا انبلم و صمد فلصملا مر ةررزس ىا نع:س انللاى نم ماوعلا نبا 0 ميرل نع نب مهح يل وا ميد هبشتتتلأ ث ارا نع ىمايان الق انياحم نم ىدا ىرلا بيثسلا ئه اب اقب ىف يبد مهشلا ئع يهدا اى او موب هيبشتنل كرد رد ني ا.ىلع محمل !عمجا يل نب نكس ارل !هياغلخو ماسبو هيلع هد رص مهددا وسر نس عصاحو باتكلأ لد سواد ند مهدومل انغ ن ىيضكال ظ مهنا حابضدملا ةكرت دوممل اب رسمظ !ك وال او نجرملاريسكو هل وأ ظ
 و.يداهزلا ْ

 نوقع ق
 | : ١

 ' 8 ا

 بدعم م [تسرايلع ساؤص قطسملا ندكاب مجدا صيدم
 لوا ناهال :

 دعا ا 1 : : 1 9 م *ٍ 2
 مه ييلف كرالاو قا زسد ا نينلا لاق رمصداو جكل اوان طا وعدد ملق . ثااامريعب ن وريغي اوالصإهن وريُميال مندا دارل نأليميد

 ره الو هليمش نم مدن ال نك ضاكلا ب طلح دأوسلل ىئاربطلا نع هع ٌبرح كلل ل دب :١ قامو
 ىككذو مهئلاكرد ا ةميمع نبدات ظئللا موب ةربملأ ن اذ اًملطم يىاصنملاو دونما ةعلاخ ب ثب ميدو مزه يىانحتلاو دونما لوحد
 عا ئاي نا 4: ال جر اكتمل ١ دىصتتس اوما 1. اذه ئدسح نون! ضتتب
 نحال هلع و5١ درشم ةيله امال انين اى مد انلا نم هند اذ لجال ومر طّخم بيش ارييش ىاهرمالاد م ناو دوصقملا لصح مود اننا شن ردالا

 -. 5 و ع 3 ع ا 54 مذ 2
77 

 مكس بخمل ع

 ا

 هب هأو رو ةريروهي فنا نع بح ىح مهلا بس ا
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 ع حام بدعي استلم اضن ساشا كا تل

 ىااب١٠ماىق ابا يعي سودرثدا ىلا داوشلااوب ر غن الو بيئلاوربع
 همانقس هيج وهسار نائل أ موب فاحت ىأب يجهنأ تكذو يب دصلاركت
 هه بلي له أ هداك تناك ناالآب اضنحلا يكسر مم نب داف ككذ لاما ضي
 مي ىلوأ كمل اذ ةرسئسلا مان ى ريصب يهلع هب درفت نب ناد حبصلا كرب
 نويحاارحا ئاجرمم دجوبال نا فيصملا مياص ةيصق لكلام نب ىنما ىع مح
 ل ب ةوينج طئلب سم ىلا هريع و سو درتلا ب هأرعرتنم لوهدومدو
 57 ٠.٠ ( .اهسا بي ايلا و ىهيرلاذ ات هوبرتتالو

 دوصنئممو ودنا ند ورمتعلأو جاحلاو لجو رع هنا ليبس ىئيئناملا
 مزرغلاو# اى ١ اعاد هت وع د درت الار وريماخي م.احلا نا ناب تيرححلا

 هيلع دوم داق ا هيف ةولاس اب ممداطع ان هولاسو هوب اجات راّمهالاو

 4 2٠ باطخلا نب ىخ نب نع بح هوريالالاكنا
 اور لكك ذ نوكي يامي (يتعل) مود هوجول ار امس هيد) ليبس ئ رابعلا
 6 اب ىفيرلاو قاربطلا مع هلور و ىدن ١ نع لح أنيو ميعدوبحو ىلع

 هب يحلب ايم يآ تدد ١ لمس ىداهجلا نم دحاسلا ف م)ورلاو ودشلا
 م نسئملل ةعوارملاو ة ده اهنا نب هنفامل معظع باو هنم ياباونلا ىف ش

 ةناما ىب نع نيب د )الو بط هري و رد اسع نب هركذ ن اطيشلاو
 اس ,«020١ ىميملا هزكذ ىالخ هيعو نعرلا دبع نب مساّملا هيدد
 دايملا نم هدا لسع لضفا ردت يل معلا ملم ئن عاد رلاو و ندا

 ثنا و مهد ىاييصالا دوعسم وب ا داهرجلا نيتبرمل ام هدد لميس

 ه دروا هنعورهت اجلا اضي) همع هاور و س أبخ نب نع ىف هنعترات ئ بائيلا
 5 2“ « ٠ ىلوأ ناكل هل قصت هانعولذ اح حم ىهأد نب

 | ىلصيال م يدانئ ريم و ملاظ نوح ئ ناز مدر اان ل١ ىايرغلا
 | الات دوس موه وم ماض ل جرو هيه ارميال تيب ف ىرهص#؟ و هيد
 لد د نم د ننحا ةاودىتمل اراد مّملا مى يرئملاو ىدانما ىكييةزعلاْئ

 | منطو ئع ى انلا هيببر مل اك ىهدنمم 0 نوعّمك | وباك مث او
 | هنلريخ هوو ةربرصن كأ نع كال نبا انك ورد هب ةّمياللا تلزنم ريع ئ د نانا
 ؛ ٠ ىذا ئرعدال لبذل و يبد للا لا يموصلا نو راه نبا

 | ىيلاضس ةردوارصخ5 حرب ن وارم متر ايم هج ى يا ميرندا
 ١ اميل ماصتخال ل خلا ئو نايا للي رسلآ 1 مصشلاو سكت الواضلإب مصقاديذ
 يسحلأ ل مدا ن١ هبيعال ره)ع ي) ةيصو ناالذ ىاد لاعب بيع يا مص والو
 ىقزمضلاو قريكملا يررل ا بكوتلت! ناو وازن ايكاولمم تق نعلا تدر وازتن

 مدلاو ٌمِدابم'ةيلك نيعل ارك اوداو مس يع وركن ابا ناو اىسنل) قفا
 | يطرتملا يللا بهوركتوب ا مهلضن الصر الجر ل اجرلا لضصفول يعملاو
 )0 6 0 « يرعاسلا ىعس نب. لرزرس نع

 عصسم

 سس سم



 : نب_و هل اهثن نعوو هدب
 قمري! نال هرن د نم م دمت ام هل هد ارططد

 ايالوبرد ا هيسعنن ن وكي هلكت لتتم نع هاهم وا نررحم اد اطرما اذا يا دابر يملا نع ىلا و ف رعد ابرسال او بسلا نم هؤحا نكي كاد ا مالسالاو هّوحادارلاو هلع عمرلا يا نيرلا ىف بح) نود نه نو ريب ومزق ٠ هب هلام نود للف نب و دير شرج | ايلف هنل الست نزوح اهن اكاد ميس ىلع ١ :خمالا لك زكو مع رشملا د و محل هز واجمع ةموم نمريع اهرج ور ىلع | ارزلاو ضر هلن ونيف ةرزيصلا يلع حي نمو بيمشونيف هشيبلا يلعب حمد | نيور مرهم كوطبماو دينيس عوزللاو ميسكع ئيرحلاو ديم يتززملا | 8 ان ع : لك( ؤ نب كس ييال هيربك ام وا نعد در واام ا || ىعب يوائسسلأ لاو س أبع مب نع نيلي ىلا نك و ديس أت ىر 08نب تاريشلا | ند ةاخيل او نارتطل ا, هيلع يزوخت البل أ دشن أو اال ١ ا
 | هءدلعو معنوي ا اطيا معه اور وادردلا ف 1 نعرم هدوجاو ى دولا ا ئسح اهدي دو هجوم عجر و لجرث !ايغذم ميطي نا ىالحاو راش ١ الئ ىاىل ايد وتسزع كاتم ورش ال هلانلم نمار كي دون روحه زتملا ١ 7 2 ( , رياع نب :مبعَح ئع ةررحلأ ارش نيوه ىحب ا ديهم ملم قرعاذ ارك ئ يزاغل أيا دييسس هددا ليسس ىف تدرغلا | ينم وملا رجم! لع نع + اتذأ  ركاسع نب ايندلا ال ةرثحالا محم ارييش ١
| 

 نئ

 ع٠ ( ٠ ىلوان اؤل لسم لا ىلا فمصملا هازعولو ىهلد داو 2
 ىئبسال ام ىلعال هبي إمىاع ناوزنع وزفلأ ضامن ال اق ناوزعونرفقلأ |

 طاح لخال ال هم يورتحال رج لل ابلط يا ىلات هس ا هجو افتن | ِْ لع نم ام انو الصنمم ايهم لك جرشبو نيت اركز نع مهساكحا نأيب وا ظ 00 ل ل
 هب نأ ه درع ئ ىامامالا عاطاو حاجب“ ن لف لاعمالومييشلانم
 ”ناننرلا راجؤملا,ملع هريزعلا مواملاى ا ةييركلا ىنناوورسأ ام لع ا

 نولتمل نان مر الا ئ داسنلا بدتجاو ةنحوللا هب انكو منرعل أباعشن ا
 هن وكس يع هيديدو همؤد نأذ بيرك بهي و لتقوع ئ عورشملا أ
 لصانلا هركذ |دتثك دا ل مج ععب الو هريحزبجاو اعمبم هلك هل وعنه رجا أ ١ كر ل6 نا عج جاوا ”هاصت ءظتيد و مودو نولسم وةك رح نم ةرالاح هه هي ذ اش انه نايا دارماو باور جاوز ىا ءلكر ج١ هحتظني |
 مس اننا هاريل سلا مب ةعمعو بيلسان ر دارج ازاع نماماو ىيطدا |
 ىاقانكلاب وجرب نل هبان:ضرالا نسي او مانال | نحو هتوممس و ظ

 جرد مل يأ اه نزلا نم واٌمرايحوهو ىلا نانكنب ذوح انوهزو تاؤيلا
 ارب اسار و وزنملا نب دجيرول يل ةمايتلا مري هيي باور وأ ريتك:
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 د اعم نع بيد كح دم ىحرشي مل هن الرزولا يلخ لب دز ءالدرجاال ثيح
 ا ١ ١ فمض ملح ميد ميو يوافملا لاق و 1 كك دات بخ قرا

 دبع نب لقنو ى اصنإلل ا ديا نع ئماينع ءاهقشلا بم اعنع ف'اطنملا هاكحو ||
 5 (ءاضيايمب هلا مع ماورو د وسن نب نع مح بط حروب و عاج لاما

 | موي ةرم مايا مكبس لك ىئ يا ماي حعسس لك ئ سم لك ىلع بجاو سنا
 ظ ل كراع روابرب | "جحا هيو ىاسشلاو ةيرح ني مناور دب يم لاكجئيجا
 | لمت, ناالكع همزكي اسم ناكن م لكنا عي ه سئبنو ةرمظب مويلل لسنعلا
 | يلع ةنْصلا ىَعَح ف بجاو ويد ةئسلا جابت اىلع اظفاحت نكي ملالاو كز
 ِْ ' ف ١©« سابع نب ىف بطرب ىنش لاقل
 ظ مادجي لكك ىلع مسل الان سجو هم كلا الخال بجاو مع يلا موي ؛سفنا|
 ١ لهيك نس معن املا ةّيسرخغعلاو جولس | مزعلتسي مالسحالا نال ناهجج وهو ملابيا

 امون نافاوس ف ينلل بجوم لازنانأك ازا ملتحالان! ةئيقملا ىلع
 ١

 | م انطع اخاعمب وجو مدح ىلع قانتالا عفو ثيحامهال ب وجو مدع ميلع
 ا ملنأو جل ابل عورشس لك ضلاناكثي فطارعت اظو بجاو ريع ن وكي ميلع

 | لخأ هب ال فطولو اه ننرعم نيا ,كمحااجاناربجرهاظو بىججبأر ونصح درب
 | (مميرانت<و « .«وكز وحلا ديمس نا نع دق مح يعن (كنلا
 بجو تي طنا اذه رك يسر ملتعلك ىلع عميجلا موب قشستالا
 ١ رهاظلا نو 2 بلطب ةعمجلا تصنخح اخينا نب لاق اضيا ميلع كاوسلاو
 ْ لحم وه يذل اعلا بييطتت لل ذ بسان برطتسلا و نيظنتلا و لاسبنءل | نم
 بيرطلانب ىسمو مدا ئبوكمكب لملإاب ضيام هل ار او تن اجاننملا//ركنلا
 | ةجربو نفايح كة هسكما ام مس لعند نا ديكاتلا هدأ لّهك ميكر سماد
 | متحاب اف مح ىّحو هنول روبهظد لاجولا هوركلاةارمللا ببطن مولو هلؤف
 مهو هلعضي الذ ةزرملا بيط يال نال !هيكأتلل ل دي هىئع رتند لجردل
 | سلا سي لع ىفرل اعده يبست ميمو فينخفل اب نحال ئسملا ىف. هراصتت ا

 | مكعب نا هريجو ىررغلا نب كح لبيب 5 نكح ام لاب ن وكت ناب بيبطلا ى
 | يصطعب نهو مةاطسلا دصتلان ال بيطتلا مىرهلل لسبغل نع يردك لاق
 أوج نقي اهمع تركه جر ولك ىلع نعزي لب ةلطنأ اما هل طرةكييالا
 تيعتملاا ايد عيب او ئعك اب هعتملا لاع عظم احنا اودشنعاو ئعملا لع!دعق و
 ِ 060 4. 1 ان كى ىلا ىيعس فينا كعك بحعن ىل وا ئعئاو

 ثلا ننس الج نم بجات قلهباضإ يقتل قلسنه !لسششلا! نتن قستملا)
 [ستغيلن ايم هع نيربح هرسني تيدا حنب يال يخأ نم بجاووضولأ و



 ظ
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 ل وود بجاوال بو رم لك نا عكا لاو مل ما ىلع وم ولأ و تيبملا
 داس 7 ديحس ىنأ نع ىس ردا ايضلاقيسام لكس مخلا
 ةنضوه و اعاص ىك_شلاام ن وكت نأ نس فمؤصولاو حاصل بنمتا ظ
 لذ نآوارجا جبساو ىصتش نامادس وصولا انوي دامغمل اد.كمل و 1
 م بسس يلع هين | لص ىطصملان ينك هب ب نيف نه ىاقلعسا ناك
 باطلا نب معني نع سظ كاحلاب فِيال ضتش_و ينال واه ودك مب وعد
 لاقف ىئِمرعلا هلمسسو مقعطص هحو عبي مل و نسعنع ناطتلا نب داق
 - درو هانصم وناظملا نب دات ئيعم نب َةَفُمو و محرز وب امهعشم محلا مْ ظ

 نيل -- 2 2304 ( نكسا نب منع جيع# فذ ىط نس
 ”معهجبأ موب رك املأ بجاول اكىاتبحاو مام. لاه ضع أآفتنعل ١
 |( ىعي ةفرع مون و ه بيع يارش أمون و هىيع موي يارطلملا موو
 مر دررصح ىأ نعر ام قبس امر و له ب دمل ١ نك اتم مايل نهد وقد
 6( ( ٠ اراهجب ب ركب امرا دات يبعد نل | ل3 دميحلا ىبع نب يدع ميم د

 ءىلادنس او هب اوعاو هصتخ وس نع ىك ان هبال ناطسكنلا نب نضخلا
 روكرحا ضع اذان رانلا يطب اناون (نلا نب. قلذح ناطيشساو لكل
 || هسلتلا مو نايلف معبتي قرح بطنملا نام ينملا اره اظ لس نيلذ
 ماذاف نأسم لآ هابطب ندم هنا ىنعتتب ابرنح اربح و ماقتن الا ةدارال
 عاغّتران ل !يلاع ىلا وفير جم ت هرحلا ى سششئبا و باتل رمد هس ىلعو نلوم ترائوويف بطصكئل ا ران تلئغتسا صارعا نم نم رع أئ عْر ود
 لسا لاذ بضغنف ىبملا لع وهو ئثبي ةيواعم ميلك لام<مب داعم نع م نالوملا لسم بإنه مهندوب او ركاسع نب.انعاروام ىلتك اهئانسصل مب ةركسلا نا هلم اربع ئح ئييملأو هجولا نو بصي ممر مندا قاملأ
 7 6 « «هركّيذ ىنملا ىلا داع من
 هناركو قاد انجل قمت كلك ئ كايا نعىتضاةسقرع ىلإ ىلمسلا
 قششمال ناب ىسهسل | عولط ىل | يضن ! ىلصي نيحو تلتلاو ناسللاب
 اصل ارح ةرومكسمللاْت اعل ادن وماذا دارو الا نم ىبشب نزلا نكد 5
 ل سرة سمي ناب بكري ئدح لأ لل! عند نيادل ا إ هع نع لبججرلا مانو
 هرغنن نع بصح نط انيان و نعرنيعبد دوبردلا هلع يكازنن ىح-تادّتسس لا
 هلاحر رتب و ر نسم وفدو ىم وص نب + ضح منك ىبِسملا ناو صاعلا نبا
 م ىىد نال ١١ درو ا ىناجلا ديع نب. نيرلأ بع قسبلا ميدو ىذا اكن
 بع وريكأشم ند وموتلا نع يوري ئيعم ندا منش لا وافمضلا
 هنسع يور ال ئذع نحال اقو هركوك اسنسلا همهم قيم لأ نيحرلا
 5 « « انضما ةريرمذ ىأ ثي دح نم ١.جزح وايش
 نحل و هلووغس هب. م ليل ىب نكح سسللاب لخدأ
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 بجلب نالك ا

 لس اه ىلع ؤسنلا بجو ام هبال ومب لك و ىلع يرجواضوتيلذ هلحنمو

 مشع

 هس سمع

 ظ
 ظ
 ظ

 ا

 مص عمم 2-0-2022



 ملكا انآ ني هصص نب هيبلتلا هجول قيتحت بطخ تسلا لف ات يأ
 7 « .٠ ئنم ولأ يبا ىلع نب نس لا
 مت و عرار و نم 121 لشد او ناملا جارخلار بجو ه نامل ام ملغدا

 4 ) ا هيبويمل نوم دشياهنع قد مح نوصو او ةراجاد عاتنو
 كيري طك ا ملحم ٌَمظنل ناو اممضحب به ىو بلكلا ئ فاعلا تمت يضلل

 ظاذلا نعمي بوصمرقندا رضوم يذلا كاملا يح دارملا ناو صتشاب
 با تكىف اديرلا ىبأ نب هبجّرحأ نك نل و يغلاون دارملا هن اودملابهنا

 قيل ولعو نماينضيا ريحا هجرتخي ناي نعد معتل ل ىكساو ىدلملامذا

 لاتبل اد تيئيي اك بلقلا ى تائنلا تبني انضلا أوقوم دوعسس نب نع

 كول انانغلارلبايغ عرود اذ تناك ب صدا اور نايل كيسوكيول ان
 كغ قافنلا بيسو هم ىا ل قيل اجيلل | ملا كريب اك ئشتنلا هب دارملا ن اقع ل نب

 ةرع ئه خيبتم هنال يلي هيبكتنلا انهو لصاو +ساواهاو ىبشمو

 يسارع لا ىلا ننانرلا هير انشلا يوكل ناشد جياوؤنا

 بدرلا ١و هربررهد زا ندي ىع ها وزو دوعسبم نب نع هد لملا مذ ب اتكو

 هاو معيال يد زل! هني ؤيسسنم داما كيسيتيلتكا ١

 « . مسيري ئب هداشسا نال جم ريع هعمر ّقارعلا لات و ىكككرلا ْ
 ةُممص نساهب اين عرزلا ىلا هين ارك بلغلا ىإ نافسلا هكيننانغلا

 هكر املاح ميس نيجونانب بالطنإل ا لأ هباعئ

 بيب سلات عب ولكأي ت ىمايلاأ ور دلارب اني سولاحلاو ناحكالاو

 خو غتنفلا نما شع اهيزخت م : اننا تع هو نيستا

 دارلانارمعز ورح نب كات اقلطم ىعاقس او ءلعم اوبر هرهاظب
 بدير صتس كاد قعد دم اي رض تعبأ هرئازم او هور حاالت اير را
 هينا هنو اهنخ رقت طيج اجرت حيان اظن نزعدا | ربغ نب هدا ىمعو كد كد ئطقرارل١ل اذ د اح نب ىلع هدو رب اج نع

 ) ميم ىلتنع نامهط ند محارب ا ؟يواسبال ١

 قي ىضحا مرطز سا ناري الار طوتكلا ياو ايلاوهانشلا
 حطت واهل مس اهبايعنت سفنلا ئغعوه لب لاكاو ضيرعدا ةرغكوه
 ليل رك بانيه ضارمالاو سانا يدل هن خال الا نم.ل يالا
 ةزلا نك حاب انقذو هل امد ىسننملا عيون وتتم ل هن إذ: لعد هل لاظما#

 يشل لور ني حامم ل اركوا شل فورل ىلع لك ومن ادا تاليا دوصخو ا ْ
 انا نا ئعمللا به نل اورججلا هد , ف رمد ال ئحانع ل وأيد دل! ىلعامصرحو

 هانم لف ةستح تراب نياق يتسم اوني انااون دنا ىف ايم نسيب

 يللا ناب هبلَم درحَّوت انصب لك ذ لصخو هريغد لازتلا ئنع ارهراصو

 مال|منعالو حفني ن نولغت بد ال نمرالا موك ىتنمم ىلا كب شيرعلا 6 درا نم

 دالاانكو باييثلا د نسم يت اضّددا و لح هريس و يلامتم هسا ندب

 اا ا
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 ١ نع لب هاو هلر 20 متنعلا 0

/ 
 00 ميس ماوجكا ا

 0 يان لولا اغا عمان ا م
 ئع هي وار ئطخ اذا نفح تن اسد كتم هته يملا تيرذحلاو ك ىنيح

 يل كوي نأ و بنحفن مؤهلا ئ هتيبارا نه ميمداربالت لج ممداربا
 هع ١ اكوزتم اربا يدزالا لا و تاعبوصوملا ئيز وجلا نبه دروأوا نه

 او ام سايل سشنما يئعان دارملاوركشاا ينص صتشأو نسكلاب ئغلأ
 انَّمِْه طسّملاب يصرئاو ةعانتداو ١ ١ئاع د ةاجمابلا
 شتم ايندلا عبط نم 0 ها ا هتاوح
 | تلمح ايفان سم ايت لبي يضل اهيكم هه بج دد

 لاو ميدو اانعي! هنخ هاورو دوعسسم نب نع ظع اوهلا ف يرعتسملا لكلا
 م يي ىكتسسعلا ىلع فيصم اراصتنا5 هحولاا نمد ندر وكّدملا اظنمللاب
 6 6 «١٠ روصق وامصتن

 هنشجاو هر نها يا يطل, اك اياورس انرلا ين )ئ ايم سا ايال !ئفدا

 نميجاو هزه بلط ىف لح لصح اياك عباطلا ناف ضم اح ارتنلا نان
 « صنتقي و همس اينع ةحوملا كلم هب نجح يحارتملا ةويغم مسند

 ميريع نم هب درلا ةكسيبحلا مل الإ ىلَت َن دعوه و ه دس ج نس هحور

 ١6ه نيابعو نع ظاوناى ىوكسعل بص انالوجوماداستسا

 000 ب معو ىاياكرب هيدا

 0 2 توه ودا دادبش نبدأ در

 مايأو عملا و لوملاب ملا نبستحان نملاو ككوخا كرش ةمألا
 مريخ لمح ا نم بلك ان لع هنيخاذ ابولغس هت دمجو ناو مّمكع
 لاهو ا ل اهدا دلما ب اودلا ىلع مئشبالاب ما ودلاوع
 ةدرواو ىتتك ١ ىسعنصوفدو هراع نب ئسمملا دافوولا لاه مسجل فصيل

 هلال يبقا تابوا ظنمللاب ةرسررقد ىا كي ب ىح نس. ن ارعدأئ
 نوت قرا كاد

 ١ اذ ٌةيسحلا باود ني | 111111111111111

 كثبالا طع 'ة لصلا الخ ىف + لصلا ورك ااناليلاها -

 بوكا ظلعلللاب ماسلا ادعي مكاخلا نع ءادرو ةررد ره ىلا نع طلح
 ١ 6 ٠ فشول اوافوئوومو ىورد ةربرشد فن١ نع يور قيمدا المد

 رهاظلإ سيكو يدك زهد ينال تاس نيتي حلا 0

 م ويدوةبدر دن ىأ نعرف ةلبغالو ال ىلا سام ناي مل هن يتق

 '٠«ثبرحلا كوره يحاور لاق ىش نلا 0
 لوصح نسال اج هييشن ا تنل 4 ةوصلا درالا ةمدغلا
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 ريس يصح
 تن مفتكم 4 الو برح الب عضحام هذ نابل ىدع أو مهتشمم و ريوح اف عمن

 رداعو خحتسردم لاذ هس يذمزملا هش اك ىشرشلا مهاربادل او وهو
 || ن0 : ديمو .ب أو صرع السرب كم صملاممغف ىينا هل يمال
 ظ ناههو ج اكمل بلط 5 ىشس ىددو يجعل نم ىدانملا نم باشلا ماصا :مالئشا
 (| سد مدع ف هىرمششف هل ةمررال ه يا هوويسعب نسيني انص هارملا نك نت ويس
 مب الفطت اى ملع قعي مل اذا عيعب هدب رم دي ئ ئمدرلاانرس مك اكننأ
 نم هلاكنشال ببس قيمعلا نا كاتي نا ى والاف نوهرس ورع اه عفش ىل ١ لاقيالن اب بمص وه دولجلس او رهخا نع اطل ملقن انا هيرب اى عفش ال
 | 5 دكوم هلسويد هيرخا عاصم ى هيي نب هل هعنم و هرساي هل ناطيكسلا
 | هلوتو يصح ىنا لعبجو هو دوكذلا ثي نحل لكلبو ىماشلا فنع
 | ركود نايا هوان وبجو اذ و ثيثلا هره الكب ننحا لب مع سب اننا
 | منح مانت نال اكر كلل ةانس دعو ىتع أشمل ىرع ب الل اكسو

 | نم ئمعتيب ةمعم انها ىرعو < نلا ئيعتبال هن !داذاذ لومئلل انبلاب |
 عباسلا موب راعتت ناالا بالا جست ىلب اللا ىمكو د ووملأ مضت همزلت
 ظ با(سحلا ىف ارلا جر ناهيجو هد ولونأ موي بسك نه وه دالولا موي نس

1 
 ا
 إ

 ظ 201 نم نآوهب انّييفاَتن لاك نم هب تسمو يوؤملا عجزت فلتخا و
 ا رباط اع لدس لوو وو ع هويت وت هايم وما سا

 | انيتنول ناك ىكلع جب ارخاذ اييتبي ري ناد عماسلا موب عني نا ن وبكم / مهن !اهعلا نع يئمزتسل ل ّمنو بيعمل الرايتنح كل عم.اسناركذ نأ |
 ' ملف ىمشو جنو يللالااك يصر ملور هج نبدا ن درشسلاو يداكأم
 من 5[ ىلع ىمي لب وياسلا ىلا ءديمتسرحود ال مه قعي نيو ئىسح بإب
 1س اياكم ينضم اتاي هيجل قيل نا |( ائاق بيطلوجهءارجم نبداقو يىازعلا ميمض واضتشا كمن د ألو

 جام عدلا نع َجيمَسلا لع يمص و هلو مهحضحب ليحو يس ع الاو |
 . خم هم مالس ال ريص ئانمزرمساو ملعنت كهاجلا تناكاع ئمبتلا ' 2ث مدرب ىلطيالو عرفا نع ىهلا ملكياهسإر يلح نالف متيتع هسا | ا مس ييضصال الخ يمسي اك جرم ىلع يمس م داق نع ةبيشس ين نبا ظ

 ١ 2 م اتولخ مدلأ ناكب اولمبي نإب مسو ,يلعهسنا لص قطصملا مهرماو

 ا

[ 

 "| (يبلز تلح مهد اركنع درو ادأ ىحانككى نءالا ل هيب سارل تلح مق (لظأو دن مس نيل رونا هركا ا نإ ومصم و اابهت د هرمكس مسرب ق ىصتي و
 | فاول. ىلع ىمس و <« نس ومب لس و َنلَخ مب انخأ ضعب خو

 | مىدأس مون <ثي " ىرس نكح ج2 اود حرش ىلك لهل نا هللا خستسابادغ لع ١
 اكتم ورحل ف مهو تلح لص بدل بكس يوفبلا بب دنس يو ىلكي ظ
 16 هاو تنسملا جيل هردداظو ب دامجيب ةرمس نع.ئحلا تيادح ىب || !
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 ,ساوح هب ومت ملمو ةلوروس و اهلا طركل سارلا هافلخ يف نم هينمأم 5

ْ 

١ 

| 
ٍْ 

١ 

 0 مع ايي كنِحوه اذا مالع ٠ ىينان نع فيسلإ ب ارو قلن « 4 ٍ

 ره |« |ال يم اكتناك خلد ول هنا لع ىلاهتت مندا نا دال او .مليجو ايقظ هنرك

 معضمب لعام ا
 مهم ئسحكلا ناو ىر اذهل " نلل سل ىموهدو ةرمس نع نئئسحلا مياوراس هناي

 )0 024 .؛ ده ىخ هناكفرجح نب ئه الاف ةرمس نم ةتيشعل |تيدح

 اال ناو سكملا نم يل ناب تسيلا هلو  كلوهاّدعافش ناب مهقدا نب ل

 !نيزطرتما خب هلاصلخت ةُمِيَعَعلا نا دارإا كلا ئيدعرب ساءمُخل عهش نإ

 اردد نيرما ملا منع !وتيدره اذ هتيريحا أهي ى هيعبس ند ىىنمو

 لصالا ناكو اعاطتمسا عب دل ءاطتسس أوك اهتز امل ادد وكم ةدرسمم
 ل  ةزملا «كرحاباهذنعاصوم العجم ام ةزيملا تن دبا فانا

 | و هيدا والحل ! افاست دي ويزور ! اهاعملد ئماحلأ

 عم عشت أ ةنالو هنيه يوهارعشب مكملا قلل ىسخي وارهد اطر ند نم

 اي شال اهب لضنم ينل! هلك ةئاناو دم كر ايظا نات اشر يل نعن بند |
 8 ' نا ْلَيَرِعَن ىذ لا ةطانا ب دن واولاو اهرتعو تركاوةءب دل! ىايلضن |

 ( مول نسكب هنالزب .اج زيك. مَعيَمحلا مب د ولوملا سانا نفع نين عااخ

 00 ب يوتا # ع ننتج وتب دوصاأب ١

 دحاو جرش ملا نعحانأ فيصل  جينتعر مه الك يبطل! رم اعنب شاس نع بح

 سورئلا هسه هاركد مد لوهوومدو مق[ ىعت امالاو يعيمعلا

 م. 6و 2 ءئينائلا

 0 مالت | باخ صمب داو ظنفد وعن
 و يالرم 6 بط ار ىكشْح وار كيتح هسا مئاب ريع هحولا
 لك ةسنم اسال ١ طفلا قاطمبا عطنا وع بتم عروللا لع

 ىنانياكيؤو مالسالا دونم نأ يمجش | ةيطقلابو اولا نال ةايطملا لغسل ىب

 ىاهنوب١ةنرمدال , تو ل اعرل وككو دا يسوم هاوي اذ االاح

 انيكتيتمعشا دلل اذ اي :انيحطا كاز ن اكن هنيبكي مح اتا لع ثخ

 كن ف ناج لوتن انالالاح راسك عيمدال الن ةزمكل ايا رينلل اد وع
 هلع ان ىل نب هانماعو ىلاغَت لات كيل انمح لود وا مهقرشس

 1 نب انه و فكتككا له ابإلا.قيلي ال ره اظلا ئ دونر عتمريعرتحأ هب شم هلو

 مالئلا مما نم هله ورعملاوهو خلب نيلي نكدرمل مالمدأن سل مناع يلد

 لاب الع م العدا نطير برحن أ لات ىاشلاب كيما يريد شو
 يدلل ءلاضمل ايلا يا اهظ رمل سالل افا ج عب هني سيئلكلاوا

 ) ّْ ؛نابسحلل ناؤمص لات أعم امس ة انعللوه اذ ! مالها اهي“
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 وس م ب م م ير يي ل 22:02:20 ا اال

 ةفصرع همك ناح مبطب دارما ناو روم هلا ام جيهصلااو يطره ا كأي
 امو دامحلار لنصو داشلا ب( يىصو لمسحلاو ةوسنلأ نب ضاكلابسلك
 فىيملكتلا ىلع برمدا لشلعلا باب نم هلت قذ ماتسقب لحم ارم ١ لك و همم هدلا
 بوحوال دبر ياك لاعملا ىلا ةييادائمسل المنا ا ويصا ىلع مس لاوش لو
 دم هلعرا نتعالا حررخك جرح هان اكو نجح ا لع لح نآس هيحو لع
 هكييع ىةيدلاو اكاخا ةأكاحموا هيانكوا ظلعلب كا كرك ذ ةسيئلا 7 «٠ هرئعو ىسلايطلا مع هددر و بعكس ىإ نع كم
 هم داخوا هلهداوأ مقللحو | هاي دوا هدي د ى هنعلبول هركب يده اكسل ياام
 هب قلعت اين ىذريع وا هتنس وبع.وا هتف الط وا تكرحوا بون وأ هلادوأ
 م.اهريغو فشاصتلا ى اهقنملا نمررشك لذ نعي رغم أ لجتسي نهم و لاةبلتلاب والي رجلا ىع_اك الا ئاكزمر وا ةاءاطاوا ظلعلب هركذ اوس
 م. لكلا لأ قس حالصال بسد نم ضعب وأ لحل ا يق بي نم نصعب لاق ممل وبك
 بوسواانماعي هداك مع ممل هس و هب دارملأ وماسلا ميني يس
 م يتاباو يلارعلا لاو ةبيزعلان» لكلذ لكم ةم عامل !هلامش وا اسملاع
 . هلصا ل ْوَنَو بصنع نم حوصتمملا موشي انا صو ئبارملاارّملا مبِبَعو
 ١ نعد نانداناوان للعب نأ هسا لاسم ميلع ير جام ئعو آس لس فلا

 انثلا, ىستملا ميكرت حالا و ميرتملا لصح هب ذا سبيلا يسبح نين وج
 مد .بلعرهاظو مركد يمصد رب ٌرنال انا هّمِم لفف هل تيمتغاذاو
 تيارا عنف هتييعب ليم الك سالأو مائي تي ىحلا وعد نه نا فمضملا
 ةرص- 6 ناو هتبيع ه ليا هركذن) هم ريلع و هسه يد كوم اد مله نك ريل ناو هتبته ارّوذ لوعناسو ملم ناك نا كاد هل يدان يجي نلقالا
 اندد نا ىئنصلا ن صد ةيضّم ةردررهد ى١ نع ب دالا ئ د للازغلا هرك د ايك
 هاورو ه لكي اب دا ذكرك د لاة ريلغا هل وسر و هسا اولى ةبيظت' ام ندر نأ مقملوملبصل اوربا ) يف حسم هأور لب فوه دوه د نيم ملأ دبا اذ جراج مل
 تناطرواد يأ لشهر اضخاو وسستلاو ىاسما ورشا قاكالكتلا
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 دما ١ ممم

 هلع جفاوبال ولم! نه و هدماضوبب غن ىجورزم هدنازإغ طاخ بلاتلأ ى صضخحاذا لاحم م , خلاب و مرح يطنلا نيوصولا اوبجواذ دابعلأو
 ند نعرو ي صب نع باغو مارح ةبضلأ ل لاح منماص ص نب ضر ! ىلع مع او عجرا !اذ ان تم نظننم يلع نكتمملاك نهد لكح جر وب نم ضر لأ هبح د ىلعام سن ىئ تلّمم كإق هلوانت ف ىثب ىلع لمي قيل لبس اهب ع ين ةرتش نخ ١ ايدز ى الا ءيّساي امال له ١ الو عم ولا يضم ناش ا لاقف تن ة وكر و حزب و 'ةابع هل عالي اس يار هداريهتم د نع ىرهمل أ ماع َك م كح ةنلقت 2 ضأ عرج زلا جراح حّرحر يه ىلع ثب ىحلاو ر وبججأ

 | م ئكسسشلا نم موهرهاطعب كست مالصلااو يطول ا ضمنت رضا أ



 راع

 لصالا فصلا ل اههاذ يقي دلاهاَتلت همعو ميدوبا مع هاور و باطخلا نبا
 0م 2 3 ه يمرمربع ع ىلا لعيهراصتش او

 بلئلارنعَت نم هقتشم ام اراه دعب بيل انولبس و ميمجملا ئنلأ جنس ةريئلأ

 22200010 سس ييروحع بج بئمخلا ناجفد و

 ةرجإم اميوكا ىنتنلا تحو هيطلا اد هنف حزاعناوانئالث اهإلا نءزجوزلا١
 زنا موسرلا ظخح هي نال بج داهم قحا نول الكاكاو نسولل
 ىضجوملاو بلاي نيش يب هيلع تئقو اك قائنل ! نم اذمل ١و اطل ركذ
 5 لجرلا ةداسق ئعي ةىوسلسم ميما نما ب املأ ىو درو ايل انكك

 ! ايةلسال اعد اصعب 6-05 يذ اي يميلكر م مهيلع كاجرلا لح يد ن نأ

 ازملا يسم ا الغ تضتطاو لن تا جلاء نىلاوس يتم ما ع ى.لجرلا

 «صئيووا !راقمال يرلا لا ىزللام تالق لاَ ىو مضت هيمو عبللاب هتيارم
 ا و ند ةحازم هك اواجار سلا تن ىنمأ نك دامحرلاو ئيلل ١ نم هاك

 ا ديل اهك ع عوج تلت تاوه و مالا!»ل أننا يوري 0 نهو

 يماع هسنفد بيطي ىلا ذاكأ وه ريح هكسرفمل منع لكن و متلِإبح هيلع

 1 ار د ةرئعلا بخارلا ك1 هس هنع رسم و
 0 ناش هال شكت مولا قمح ايشملا ئ اريامززعلم |

 تعنمو أهل اجر ئ ةممُعلا تمنمو ةماؤك يق لل لو ناسدأ نللاظمحو

 نالاسلاو هتلامص م للباب لق هنايص ىف ككذ لهتس نيوا إس ئدنايصلا
 05 000 1 د وو ادع سوو هس هم د اهيا ةتياكلا

 ل ساو هب صتنحت لك نع ب ذ لب هنا نعل جرل ب د ةربطنا تسيب

 كدابم نعل فاغتال نإ. هذ دبحر اصتشالا نازعم ىئ تل ا ادا هرمحغن ١

بلا ل ,ىمسك و نظلا ةاسائ خد ابيالو اهب اوغ ىطنعئلار ومالا
 لاق نط او

 ١ كرفت سنن نب ةياويملا ةعيبطلا ةريغلا نمر ئحاو هسا ار وبع نك يرع نإ

 هماعكاشْناإلر اقباماهسر اّيب ينلأ كان !زعملا وابم كت ىلع سلم
 تاجب ىحلا/ 4 نب لوف هس امين قيمها عر اقلط نتج لو سنو لع

 ه ورملا اواني نلأ ( ى ةيضدا داو ين نو اهجوه فري نا هتليلحو همعم قلاع

 ةي ايس لاعنرمو نادك نم لي ذامإلا نمت ضيع ن وكن الم بالكو مزه

 كبها نا حم محب لاق و ةين اه ةرؤع يدب ىسيلف هرئزعل هوجرألل الو

 ١ ذا يلبشلل قو قل ايه لعالم هريطد اذان نك نايالا ساس

 ّىحلا لعر اغ ا ١ وو رام ا

 ةوئلأد و ىح وهب هصاصتنخا نك الف ىولخ لك بر وسما

 ْ قنا هكر ذح ىادل اواو ليت هيلعال ءلحالو اهنا ول هدضالان يكتال هد

 0 000 ل اسال ل اشي دالج ومما

 ْ | كاَتَم هنمان هن 6+ ناكر مهفكم ب اوثشسطبي ناا ود و هبات ا هرحزت

 ريس
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 ماجاب فزت نأ دوبجعالا سان ب كام لى كساب هه! لف نب ن١ بكا كف نأ
 الد فزت نإ نوبحيال ىنانلاه داقال لا كتكاري اب ىحا قربنا بتك !لاي

 بنام لك بقةةيسسو نأ رد ايلات هسالا تبت لجرلا كانك ممر اجوز ||
 موحرم و اهب دونت ذ ارملا كا هنسشسحل كم أ زي ار ير فكل ديعس هينا نع |

 موخربوببا هيه يثيبسل كاتو ومرجع رت اهب كا مدرك عيهرلا دبع ومدو أ 6 0
 - الحر اه الجر و ناشالا تلح سنا اهيتلخا ولام نخل ةرعج ناليعلا || ٠١ معمل | نينا لاجر هلاجر تيقب و نوحم نب هحعشقو ياسنلا ممر 1
 ميضو مكس | نبق ماظش أ ئواس يحرر مح يبا ىعتلا ند ميج لوّملا يابو ١
 [بعزب نع يك 1 اهنوي ا ييلاوهوال سرم رجغصتلاب رع نع هيبع نناأ| | هند] نزع نع ناطيشسلا بي اكم ب نوي يطيرقد ارك با ايدل ىبا نبا هغيسُم ا

 مىلعأ هظاو ىّبد |*ريعو ّماحوب ! هّمح و نلنح و أمنع ىلاعت هسا صد
 ىسحو دن وع و هلأ رج ىاتكا َ ١0

 هدد | ىلصو وقيد ود
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