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 ئ ىو عطا, لصتن لح
 ا ثاعنالا نم هب (ضنم ايوا رمحا همارألابهصخنلل
 ماتو هرياالاملا ٠١2 ن ادهش او ه(أاسلاءاضق ندا ع

 ا ده ورلد دانك كيرضالا
 هيلعردالصُوي اأو ةجراةروعتلا ا وسرو ويعاد ]

 م استثرم ف عقرامو *ماس قب ذامرساوصاو ىلاىلعو

 ىطللل ب يقنل ارعلا ل وقيل انو ًااشس ملسو
 ضئرغلا عنا هىواسلا ل يافع جوالاىبلا نيسح نبا
 ' ونل غل دان وبا قواعت دل اتا 1
 هيلا واع هل وف بالا ف كالاو ةنسلاو باكا

 يالا هاتفي دبإلق كا وتفتسي لوقو بل مالو ف
 ١ | سفرنا لنيل اكن هربا نأ فس اضعف ك

 ظ ىلعوصت ولا ولدت ” ع عدا تانسلا نيد ظ

 نةفلا هظتورط قيس ماعلا ناو صوبفمؤرما اف سانلا



> )© 

 اهيرطقي نم نادك الذ ةضيرفلا فن اننا فاتك حا
 ضئارفلا اوراعت مسرور يل عمددا ىبص «ل وتوت اكناءاور
 صنم عزتي ماعلوأ هن او !افضا هنأو ,دد ندايناو

 ىلاعت هدا ن عرب ساسرثالا نمر: جاه نبا ءامر

 فتون اذ يورو ضتارولاب اور قف ثدَحا ذال اق هنا هلع
 ا اريعطقنمو باقررشعق تعا نكذ ةضيرت ماع نم

 الية هب لغتشي نم ناكر“ ماةنجان م هثاريمهرداعطق ١
 لهي هفقؤنو هساكح طابت هلئآسم بعشت
 نادالبلاءابطخ لضافالا نبع ةرعالا ضعه ىما
 نر تلال عةىجارالهس ولت اسم الماش اًنيلاتدل عنصا

 ةمالا نيبئالغلا بيرصرعتا تاس ما هياعنت فقوتمريغ
 ا قالا نلت لوب مالل خلاك ماوعالا همه ةراشن ارفق

 ظ ينالفوابر اوم راك 2س و عي

 :ور.لعمهاىفصرل وقالثنم هتدأحاىلا ترداب اهسرص

 نيرل ف نوهقفتيضالازاطقانيبكؤايا) امجرسنا
 قلسلانم نضاملان:لتذاو اخ .اوصوتسانركوا اذاو

 يضاف نجل ِءاَغد ا تالمانبااغانعاتو

 زارا قدر موبنلا حسو مات
 هنأ للإبل ابرلا نمي 'مواصاخ هدول ظ

 ةهس



 ا ظ نضنتلام ةبئونحلا دنعيشيرت اهناف ةثالدلا ةحمالااف 1

 نوبصعتلل اممدعرنع ةقشدلاو قتعملا ةبصع |

 اثاري نايس راب لوقافدوصقملاب لثباو لؤسمم '

 هب ثراونالفدس اهلا نع يدلابازرتحاو ةولخالد ئطوصحير ناو ميمصلا لوتلا لقب دربك ناحورزلا | نوني ةلكتسم ل املا تيب ماظنن | طرشل مالسالا ةبجو
 ثراوتي نإ منع ساوضرد كلام مامالل انالخ تول
 ١ ةعيراللا ضال قانتاب ىجرلا قالطلا رهؤ ناجوزلا

 ملعب ما حسم سس سم

 ا ءي مادا امااهشرانسرارتلاب اهقالط ىمهتأا نا 14 .,ساوزاب تاضناو اهتدع تضقفاولو ةيكلال لئعو حوت ملا تضقناولو ةلبانحلا ان عواهتذع
 | ىل | م نلءلولااياملسو لا | ىلصهلوق قالطال ضوهدولو هريغبوا دالي أب ابجاعما اعطت اتا دجوا ازيحن ايكو اوس علا نفذ سدس قوعملا

 لع مدقملا اثيب ةلئسم تانالاكإ ننس 1

 ىردو



 ظ لمع اّيلطِموا,ظتشم ناك ا نأ دنع ماجمالا ىو دوا

 ١ ملاذا اما ةلبانحلاو ةينحلا دنع الط مرخؤمو ةسكالل
 . بسب ةيبسنلا ضورذلا لها عان دنع دريف [ظنتنم نكي

 ىلع ااجرالا ىوزإ فرص مهضزح ان كيل ناذ موف ظ
 ماصلاؤ هدب فوهن ملا ىلا داهاجوب ل ناف قايل صفت |
 اانهزلانالخت نكاد نعدراو ةالاوملالومةلائا#م ١
 ١ صختن هتروصو ماهرالا و دودرلا نع هرنعؤم
 لقعبو تماذا نثرت ىالومتنارخيإل لا: بسا الو يجم
 لقعلا انه عجن هردعف نار ذالا اقف سيزجا ذا ىنع
 العلا هلقلاك ازا القاع از ساولناقلاربصيو
 رقما ناسا ذاربؤلا كلذ نمهراقاب هبسس ني مل ثبح
 تالاوملا لو من عرؤماضيا ضلع د راووب هراتاوع
 انيضّتسرقلان مهب رار قالا نبوي نا كوالا ةئاالث دوبق
 هوبحادناب بسلالورجلر خا ذاك ل عدبسنب نقال
 نوكب نا فانلا هبا ةلرقملا ناب هيسباياع عرما قأ نمضتي هئاذ
 ا ذااكريفلا كل ةنم هبض هب تفيال تيحيرإرقالا كلذ
 | يئال عملا ترمينا لالا بسلا :هف ىارقرصي
 < نقل ن مخك ره دنع ترادلالا عج لوصول كا

 | ميامعمإب | .سداو مهدنعلالا تيبواعنوماقعمهلكو
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 [دلف نيبناهل نم ئيرالان م عنام قرلا ةل سم كيلا
 هديسل ناكل ترووأ هنال هعاولوب 4قيشرلا ثري |

 ةمالاىولتخاو ةعبرال امال انت اب كرالاز م عنام ١
 نى ناكولو لتفلاف رول نم ثرسالابزنوؤ ه ادع امد

 0 لصاسواممصدحأوا 1 دالجو ضاقو ماهو م
 [لصف او لفطو نوجو تاكل صفريؤب ناكو لد كلم ظ

 ا

1 



 َّح ظ
 ا / 0 ظ

 بجو|زع 5ك ءئوكالنعورطاقلا قالك :مزلكرسبل
 ليحل الفالامو ثرالانم ع نافكلاءاص اصقلا
 16 قيذنو هام ىرضاموا حالسب هبرضإمتب ناب
 م ب ا

 ] مزه ىف ث ربل نعزتاقلآ مرج م باس لم
 انحرم ااماو قح دلني م

 لداعل|تفاذ ؛اذكوالصا م الف دش نعاعضدرا
 .ذبلانود يتلا لقا ناكأذ اازكوىغابلا هيريوم

 97 انام ايص اقلناكاذ الاملاذكو 06 داووربلا و

 م

 مج ؟8 <



 موت
 فريال نيضلاربك كرالانم ون امرثللا راسم

 موو ::كاافالخ جزل اكنم اسما ةرصاعملاوةلب انحلإو ظ
 ثيرالان مان نع عنامرارلا فالتخال تاس نراك أي 1
 ىرنيلا يرحل نسىئورلا يلزم ثريؤ منام سبل تبجاه| 2”

 دير ن ريال كرالانم ةعذاهةدرلا إسم زنا اذالخ
 لام مسلوق فرن كااهالخ ةارماولو ئه هلاهو كرموناكو
 اجو ا مالسالا لاح هبستالاو ءاوسو اهي مول ةلّدرمل
 | مالسالللاف شكا ماولاق تيحاضياملانالخةورلا
 00 تا اا
 -.ضأل الخ توم ةلزنم بارادب رو ل زتدالو ةلب انحا
 ل نرحب وماتت بواب تف ناو نيج

 مدع



 : : هني دحو مربدمو نلو ما علو هتكرت

 ك0
 هنيدزم|دجام دربإلو لو ماالوهربدم هيلعدرباله
 بيدترتلاس ىف اكس هيلع عجر احر ياومشفا نافالاح
 هتشروأ هكر امن مسلوق هب افالخ د هرلاكمقرن زلا زلاو
 كي 0 بوشو ثرالا نم عذابك ورم هل يسم

 | خالاراصاذاو ايبنجا ثالاراصل سمول دال
 اطابرتلال بج نككرقالنساطبو اًمارطباذادعاقا
 معان نتسم هاذا اقداصناكاذةلرل نبال عينا

 قكابلوا ةبيم وقح ةسنح ى يملا ةكرتب قاعتسدلا
 ظ 7 مرويف نعل اوةانج ةاكزل ا ءكرتلا نيعب قلعتلا
 ار الماو فوروملابر يهل نومه قانلاءزيهتلان ؤم
 نتا وست ىاشل و ىلا ىتردلا جملا دحاولا
 رول ةنرولا قحت الئلاإءرئارلاو اطاقسأب هديصو
 ص والام تيب ب نم نفي نسوةهالت قف ننكوا وفسر كح
 نم نفاه ورم صالالعحاورع دازيالىلعن اهكالائقو

 | نبذل هس لايزمزغ/نووبارصاح اهو داي

ل
 

.0 

 1 ةانزا بخالف دقفن لعبنا نمو 1 نيب الام

 ه



 لاهزيزهكسودحا فش مفلاه عني ناالا ةثالئى أ
 هج .وزلا هرج ننؤمو تورععامطعرحادو رمل عرج

 هليل نويدلاوخلانلاو ةبسض تن اكول ورسولا جمرالع
 ةزحئبئوزو هلرتلا نصئثبابسنومجسارقلا ىا ةهذلا ىف

 ءاضقدعب فلام كلش ةيصولا عيا رتل نوم
 ' وه و تبرع ىنسااو ىنجالا هنود 4 نيدل دوصتملا وهو :لانيباتلاو 2100

 مهاراتك ندقلا ضؤرفلا باب بامْلاذه كازا
 ؟/ةلارجورفلا اهيقّكسموداهنجالاب تبانلاو لات

 نايلثلاو نلاوعيرلاو ىصنلا تسلا عت هدلاباتكف ٠
 اكرفادنع لا. تسح ئصنلا ثرد سدسلاو تاثلاو أ

 نال تنبو ثيراول ني (لعدلع جوزلاو سحاوا حانع
 متنباوا خان ماهل بصفه نعو 2ا/وإلا نعاه دارشنالنع

 دنعرالإ تخالاو م دالواودالوالا نعورجوا قصس
 ا دال رالان عتدجوا تال حان ماهل صعم نعام دارت ٍ

 عيرلا ريو إنْسالا تاوخالاو ةوحالا نعمه دالوأو



 . نت ممتع مال ناغا كتل د .عال هيل
 اهوا تاون: داناهرملا عفان
 ظ سرسلا ريو مال تاون ا ةونجلا نمدرعلا حمو
 ضرار عرضلا عم مالاو ثيراولاعينلا بالا ةعسبس
 اراض توتال رضالا ننددصلاو
 3 ا ةدصكاورةمقشسلا تخالا ععبال تخالاو

 قالك داهتجإلاب تب لاو تسلا عانالا كبو مال
 كلذ جوا بسم ندا اللو للاوحا ضمه رجا
 ثاموعر !ةاسلالاجلا نان اولاد انكلتمملا ف
 جسد هدحورجو تدون نحّرام ةاشسسم ةِغ عهنبالا

 نيبؤابلام علاج وزالو سرسلاةريلاو سرا يلا |
 نم نانا سس نيالا ظلم تنبلونبالا
 نلاناوزلل ا ماو باو م تاب عيراو تانب ثالث 2

 | ناو سا نعت امول 0 ا
 قاللمردل لال سرس ناكق قس حا حام بال دبجو بنأو
 ظ خل دويل الو الاب هبجينالانل نت و نمالإ
 هس جاو بال ليو ناو نيا: علم بالا امهسجك
 ت ١ اة ةلئسس نب 1 قاملاو ب بالا لاما سلس نال خاو

 ظ اسال. ايايس نم الوضعي اللوا



 < انباو بال خاو قَسْس خاو بالد جو نبأنعا
 نعام نإسسم نيالا قابلاودجلا لاما سرس قمقسا
 خانباو قيس خانباو بال خام قيؤش امانا
 نال نباو قس مج نيا بال معو قْضَس متو تالا

 تنبو ننأ نعام نإَدَسم رح نءالل نك لالا قنعمو
 لشكر نيلاو نيالا نيد قابلا و سلسلا بالا باو
 تبالروو تبونبانعتاماذا هائمو نيئالاظح

 راس ملحد نسالل لاما نبا تنبو نبا نعت اد ةلئسم |
 ةاملاهءدسلا مالو سسدسلا بالا ماوباونب انعام ٠

 .ةزكسم نالدجو ماونبا نعتااماذا لاكي اذكو نبالل
 نك نيب لال سدس نال ةرجو مال ةرجو نبانعتام
 | تخاو نبازعام َةلسسنءالا قانا وامه افاصنا
 | مرحوئالللاملا مال تاو خام بال تحاو ةقيقش
 . هيل جدزلل جون عون نمولو نبا نع كنأم ةائسم |

 جرا زلاو جوشو نبا نعت ام ةزتسم نسال قابلاو
 ندوب شعو نبا نعت ام ٌةلَسسعنءالل قارلاو نلارثكاف
 | عمال نبا شارع اب نيدلا ايلا سرسلا نبل
 0 17و ا ةلتسم مع

 سرسلا ب الا بال معو قوس ميو بال حاو قاب

 سال



 < ود اجصتننمتاس تل ظ

 ل دس بال مدون هودال خاد نيت
 | نقلا كنبلل ىزبو نبا نبا نعت أم هسه نبالا نسال

 ظ باونبان .! نعام ةاّسسم نءالانمال ىااملاو

 نمل ىلا و فىصنئلا ىتببللو سصدسلان الل (ثندو

 لمس ثنبو نالدجوو نب انعس اهو لاكاذكو نب' هلا

 تأجيؤرس عيرماو ماو باو نب تانبو نبانبانعتام

 قابلاونمْلاَ احوزللو سرسلاماللو سصسلا بالا
 ا .نيشالاظحزنومكزلا نمالا طابو نبالان نيب

 2 ةلئسمةرجورج مالاو بالا ل دب ناكل لاحناذكو

 تالا نيالو عيرلا حوزلا حروف |نبانعتتام
 نكت ام ةئسم ع 3 ا

 م بحس وحس

 بيب 7979727272127

 اليمون لال تفس
 ينم ع ١ 2 تنبو بان نأم

 ظ ت1 0

 . ةلقالاون هنمملا ةجوزللو ئصنلا نيالا تنسل | ةجحهريو نبا



 | ماونانع تنام ةلئسمقارلا ناللو عيرلاماللع عير
 ! قابلا بالو سدسلامهلل و نصنلا جهرلا جنم 1 تصنأ جيلا جفن
 نالا نبل ناو تاجرز جيراو نبات نب نع ناي هلم
 ظ سخن عن نيتنبو جوزو ماو با نع نأ ةلسس» ظ | ايضقواضف بالل قالاو نمل تامل ن انلثلا
 ' لدب ناكول لاحلا زو ةامت نيدنبلاو ةثالي جيزلاد ظ مالا وتع سحنم نانا ناللاهعيرن الوعل رشع ظ

 | عيراو نيتندو ماو با نعتام حسم نبا أتدب نيتتنبلا
 انيشعو: وبل لوعتو نوشعوةعيرإاهيلصأ تاج ٠

 تآجورلاورشعت سن تنللد كازك ماللو ةعيرا بالل
 | ةلكسمنئإاتنب نيتنبلالرب ناكوللاحلا كازكو ةثالثا
 |توونو حمرو بال ةلجو مال ةرجو بأ نعام ؤ

 'سخنم ةئالث عبرلا جوزللورشعة سخن منان االثاع
 ١ نمناننا سدسلامالا ما ةر ىلا ورشع ةسمحنم نانثا | سدسلانبالا تنبلواتعرتسن مدرس صن تبلإو
 35 انو ضنا للعو اندنعن الا مال سال وسع ةسمخ |

 ما



 أ لاوحأت :بالل نأ هرقت أو مهدنعم سنت ما
 نأو نمالا نس وأ ن لاهم كاذو لتس اوه | بس كاوا



 5 ك1 جادنج م تايواملاكلا و ناني
 نالوا ءافشا تاو نيوحاولجزء تام:

 نيالا ظح ل ممكرلا 4 6 : حالا نيب قاملام تلتلارحفل

 ةقرقش ىزاورجنعتام ةلدسسم خلا ّقاملاو
 'عدأ نإتسم نددلا قاملاون انلئلارجلا بالوأ ظ
 قاملاو ىصنل ارجل نالوا |نيتقٍشش نيتخاودج
 تن اَفعُس ن اوحا ثالثو رج نعت ام ةلّسسم ابل
 : ذنوب اجا نال اوحاللو نارا بالو

 خالل او ناسحدجلا تناوحاوذجن منام ةلشسم |

 رثعاس غنم ةلئسملا زه جضاب الو اءاقسأ 5 ةوخا
 0 ردع ةوجالاو 0 ركللو َهَّنالَث 3 الل
 فاد يت ولجز سلام اشم عيل جالو نضنلاجيزالو عرلادجت خ ذا او:للوويرلار هلا حاو جمزو لج نع

 يال برع ١ نعت وسلا نيوحاللو
 جيو ثالث هالرشع ةن م نمةلثسلا نه

 جو جت نكتتأع 0 سما ظ

 3ك

 ظ نصنلا جلل بالوا قبقش خاهلج نعت ام اسم

 ّ و مادزجزعتام ةلاكسم تحتل ناشمجا

 ظ سرشلا مالوزصلا عمزاع دل رجلا تالوا



 ةيلرزملا عوز راو
 . نكاششام ةلكسعمستسملا خاللو سدسلارحللو سرسلا
 | فصنلا جهزلل بالوا ًءاقشا ةوحا ثالث رحد جمنا
 جور نكت ام ةاكسم ةوخالا قاملاو سد: سلارجلاو

 ١ نيرحالاو نش سلا ديلا و ئصنلا جوزلل نيوحاودجو
 الوااقش ا ةوحاود جو ماو نيتنب نعتام لكس ثاثلا
 | ةرذال ئشالو سكسلادجألو سدسلا ماللو ناشلثلا نيتنبلل

 ماو جوزو نتن نعت اد ةائسم وخالا ئشالونانثا |
 ذة نسرسقت لئلا نه بالول افشا ةوحاودجو

 ادناتئارواونانثا ماللوةث الن جورللو ةسائنإتنسللا ٠
 رة حو دجو ماو ةجورن عناد ةأئس ةونالا نشأ

 تالورجلا نيب ّقابلاو اذا ماللو عبرلا ةجوزلل بولو ظ
 | تح اوزجو مازغنام ةائسعنيتئنالا ظحخيرمكتلا
 الاتخالاءرحلا نيب قابلاو كلتلا مالل بالوا َةقيَسس
 قوس حور جيو ةجؤرن نعت ام ةلئسسم نيشنالا ظحرشم
 | يا ةوصنل ىنوشلاو عيراريباو علا ةجوزلا بال غادأ
 2 بالخاونيقيتشمدصيتامةالصدالل هذال

 ةائسلل ةلع ةوحاهدحو نتن جيثز نع تنام ةلظسم |
 ظ

 فه



 نوخالل سالم فصلا ارصَسل وعبرلا راو عير 2ورلافرالل نيوحاو ةقعُس تحاورجوو :جورتنكتام جلس رالا خال نيا ناشلذلا نفس شلاو ثلثا
 باو ءةرفش تذاو دحرع ام ةلفسم نال نيوخحالل ٠١ همنالهرلثلا ردستشمل ”/_.اارلإو فصضنلا جويزللا بال ندور مس تداورجو عوز” تناس لس بالا |

 .هوشلاو مدراس جلا سس ممن سس عزهو بال
 :قصو لج ر عتاد نائم لصيإو نالا خال وسمح
 ةبأفريلا وشحن دمت ةئسلا زهو بال نيتخلو
 نموت ةلشسلا ءزعو بال تخاو خاو رهو دجو
 ةهيقسلاو تع بسجل و ةعسش مالا ند جو ةعيرا

 ا

 ”رسخت لو رتب حمال نيعستت نسم هللا
 نال نيوخإالاو نوهيراو ة:سض ءقضْسللو نورْشعد
 نموعو هير الا_رابرحاوب الل تخاللو ةعير
 دصوماو جوز د كن سنام يسم : : الاورك ناب ةقت

 ا) تحاو نيوحاو ْءقيقْس و )جو مانع نام دْإْدسم
 هلهوم

 هَ

27 7 
 مسلم خمس م 1 يو ا كا ل د تلوم سو مسج م ص سس حا سل

 جمرلا
, 

 ظ مارتنأد دلئسم نانئا بال نتخالاو مشع 35 لإ

 ظ ظ صامرالا تحالل ون انثا بالا خإلاو نو ةوبس

 تتسم ةلسل نمو بالو



 ةعيراتحالل وة اللو دعس عورألا
 | تو سدعلنعبالا يصلارجا نا مرئناملصأكاو
 دجرعت أم ةمت الا طقسرو نالثلا لاوججلا كلنا
 بايه ميدمال خاودال حانباو تش عانباوأ٠

 لجأ عم عيل ئدئال بال مجنباو بال و قيقش معا
 يتعب ويششلا حالا ثرر ٠# هدحشرل لاما ورب مهب

 ناو قس خا نباو بال خاو قيّقْس خا نعت أم ٌةإكسع ١

 بال متنباو قمّقس مع نءاو بال ميد قيقش معو بال خا
 نانو قْقَس خا نع تنأم ةلشسم عرجو قيقشلا خالل لال
 نيش بلا رع الن نع هل امى لا هزه جيو ماو

 رسال خالل ئبشالو ةثالث ةحوزلاو ناذثا ماللو ةن
 استني  انيب نينسلا لرب ناكول لاك ازاوةكرتانضوفلاا

 تبلل ة جور ماو نسا تددو تربو ىَضْس خانعت اها ٠
 ةجورلل و سرا ماللو سكسلا نسال تبلو نصنلا
 تندوقَصْس خان عت ام ناك سم قالا قّشللو نمملا

 ةرامسرسلا ماللو ئصنأ نيالا تبل ةججؤرنو ماو نبا
 باماو ما ماو قَضْس خازم آم يقارلا قيقشلا و نمملا
 . ميرلا حورللو سوس امهنيب سرا نتريلا ةحاسو
 / حالل مال خو نس خانع نام ةائسم نيفيشلل ىفانلاد



- 
 ل

 ةلئسمقارل حالو نفل ةجورللو سدسلا ماللو أ

 قديش حا نعتأم ةلئسم ضل قايلاو سينسلا مال

 انس قابلا حولا ملا ةجمزلا سا 1 نانلثلا نيالا ىتبيل ,ةجورمو ماونبأ ىتنبو قياس خا نعام ةإئسم نييننالأظ انمركرلا تحالاو

 "وزو زج نس «

 ' .ااتنبل جورب و ماو تندو ةقيقش تاو قيقش حان ع







 نمي تاج اعاددناوه ادعنم طق سو هنالك |
 ظ جند, او نبا قلبو تدعى وس حا نتي
 -كن لا

 ا 2 انامل دال جولدن مال

 ”اتنبلل ةقيقش تخاوةجيزو ماو نا ىدسبو تندو
 | نيا ةجوزللو سدسلاماللو سسمسلانبالا ىشلو
 ْ | نيتنبو قيقش جانبا نع نام ةلئسدو الاوقيقشلو

 د2تئاو بال ةدجم مال ةاجر ماو نباتنبو

 ظ ماللو نائلثلا نيتنبل ةحورتو مال تخاو بال تحلو
 ظ هش و قادلا قيقشلل رع دياب سكيسللا

 م نينرجلل الو نيئلثلا نتنسلا قارغتس تسال نيالا تنل

 الا ندالالو تنلاب هبت مال لا الو الأ مهب
 تنام ةائس ع ةيقشلاب مهب نالت خالاو قِبقَسلا

 تاو وزو ماو نبأ تندونإئندو قوس حان نع
 دعةُنالت نم :امملا زه مزه مستن نال تحاوزقيَس :
 نيطتساو نزلا اعراقا اللو ةساَئْنِسسلا
 | ماونباتددوقمَس خانب نعام ةلستوعاطع
 تضامبال تحاوزةمقش تحاون ال ٌءرحو ال ةرحو
 وتل مسلا مالو تملا نبات ,الا لب ةجورنو ال

 جرالي

 ا اممم محصل

 1 م رج عا ل حم ا“



 كتاب ّدلكسم الرع سطتسوُؤ ايلا قه شل منهل
 وبس تحاو حورسو ماو نبا تريو قيقش خا نب | نع
 رميوشللوعيرلا حوزلل و سدسلاماللو ىصنل نب الا تنبل
 أ ةحوماو نبا ىنبو قبقُس خان بانع تامة اّمسمامل
 ال تحاو نال تاو نقيقُس تخاو بال صو مل
 نئملارزللو سرسلا مالو ن اشلثلانبالاتشبل ةجمرنو
 مازبان<شامةاسههادعنم طقسوقارلاةقيفشسللو
 ءائسسلا زيه مست يق ككاو جوربو ماني |[يئدوقمقش
 جدمرللو نانثا ماللو هِي ا نبال نبل تعةث الث نم
 يق خانبانعنامةائ سم ءهصشلا كطتسو هيالث ٠

 بال تخاو قش تاو بال :دجو مال عزحرو ماو
 ىالل تنجللو نصنلا ةَميقْسلاءسدسلا مال مال تحاو ٠
 طفيمالاب ناترحلا تطقسو سدسلا مال تنباللو سكسسلا ْ

 تام ةاسسمداعا هدداو ةكرتلإ طيرنلاقارغتسال خالا نبا
 باتغاو ناقض تاوخاش الّبو ماو قبْمْس حانءازع

 مدلل تيئعبسئرم جانا نوه مستقل ةحزو مال نيتخاو
 ةحورللو ةعيرا مال نيتحاللو ةِساَعتاقيقّسللونانثا |

 تاقشّسلا قر هتسال بال تخالا تطئءسو ةثالل
 تامزلثسم ةكرتلا صوفا فا غتسال حالا نسا و نيشلشلل |

 ةلمعتسمت ا

 ّْ نع



 وح جو بال تخلو نإتقيفشو ماو قييقس حان بأ نع
 رن زرحاو مالل يشحن م ةاشسملا هزه مسقت حورس ومال
 ةرييمامةسوةثالث يزالون 44 تاوخاللو ةىيرا
 تو بال ةدجو مال ةرجو قمت حلا نب نم تابلت
 هس نص منقل ةح سو مالت حاز بال تخاو ةقسقش
 تحاللو دس ةَفْضْسلا و نانا نيت ليلا رشعدسخ نم
 طوسو هيلث ةحوزللو ناننا مالل تخاللو نانئا بالا
 سن باك دجو قيقْس خانبا نمتتبام ةإ نسم خإ الا نا
 ' حمزو مال ةوخا نالنو بالنيتخاوت انيق اوخا

 ظ ةعبات املا ددحا و ةرول ةرشعنم انما نه

 ظ و !طعزمطقسو ةثالث جوزللو نانثامإل ةوخاللو
 5-2-0-5 ةلئسم مالا رحيل ةدحااربا ناكول لاح
  ةجهزو مال تام بال تاو ق سقس تحو قش

 ظ ”ةالوةشسرق فشلا ل_دءةندلت نم ةلئسلا هزه
 طتسوتةثال ةسوزلاو ن أنت 1 تحاللو نانثا الل
 ةقنقس تناو قبقش اب 'نعتشام ةلئسم خإلاوبا

 ةيامن مدلل 2 وزو مال ىخابال تخاو
 دحاو مال تخالاودحأو بال تخاللو ةثالث ةٌىمِقَسل
 سان انعام ةلئسم خإلانباط سو ةث الث جوذلو



 ةاوتسال إل تنحالا نطتتسرو ةكرتلا ضرما قا هتتسال حالا نياطوسوةث الث :دوزللو ةعبرأ مال نيتحالل و 0ةس اك نيدتفميقشلا شعرت نم الاوز عش جوز: مال نيتحاو با تخاونييقنقش نانخاو قش
 مز رتخالاو ةعيرا تاَوتْسلا ةعست مة هه 0 نالثو ىيقش خان بن ع ترام ةائسم نينا نتقبقشلا
 (٠ تاموالسم حالا نباطمسوةثالث جوزللون انشا

 ' ١ نال واو قيوش حانبانعتتام ةاكسسم قالا خال ' | نإلوورلا ةحوزللو سمسلا مالت خاللو فضتنلا نال .٠ | تالة جوزو مال تخاو بال تخاو قش حل نبأ
 ةىحالل رب امئنم ةنالثالثاعئنصئالرال تحال ١ ةسائنمةانسلا نه مست جونو مال ةوخا ةثالثوإ
 ةلئس إلا نباطئسوةثالث جيزللو نادثا مال
 تخاو ب اك تاوحا ثالثو قسقش حا 52-
 أ تازجلل سعدي الد نم هائسلا زو مش ةجئزوم
 انتة ءجوزللو نانا مال تحاللو ةْساع بال
 نزلا ةعسن نم دلسسملا زه مسقن جرو مال نتخاو نال نيتخاو قيس خانب نع تنام ةلكسم خجلا نبا

 ظ
 17 نال



 ظ نب ءقسو ةن : جيرلاو ناشأ مالنيتخاللو هرأ بآل

 هال تحاو او قيقش خا نبازعت ام ةائسم خلا
 لسلام الا نسحالاوأ خاللوعيرلا ةجوزلا ة هجورو

 نجلا تاس أي قتل خلا ناو
 تحإلاوا خاللو فصنلا حبوزلل جوريو اكد اوا .خاوأ
 تام ةاسم قالا تشل مالا ننابو نع دسلامالا نم
 ةدورلإ ةجورسو مالنيتخ ءاوا نيوحاو قييقش حا نبأ نع
 ] 2 تلثلا مالا ننيتخال اواني مالا او عيرلا

 الشلل مال نمد 06 او ئصنلا جوزلل هزلل جريشيو مال
 خانبا نع دام ءاَمسمْ املا قسسلا خالا

 2 اناناس قابلا غالا ناو يملا جيلا ظ
 0 ٠ ةحربسو قوس

 عش حأ انبان من امةلئسمو را قيقشلا

 كا كاسل
 ةسزء| نب (رعن امة ثم املا هلا نيالو ئصنلا
 يل تيالو ن الاف نال 1010



 3 -ح . ا ا

 حل م نسانعت امد سم ىقابلا|
 وو قش حانءانعتأم ةلئسمقايلا > الانسالو ا

 ناموا سم قاسلا خول نيالوىدسلرتلا يللا ظ
 ننالو صنلا:قّسشلا ٌمَقْفُس تا أو قيمَس نياق
 فقس تح او قسقْس خا نس نعت امد تسم قالا خإلا
 ن|ئسمقابلا حالا الون اكلت ارنلأو نّيئيقشلا ركن

 نصنلا ب الإ تنال نال تْحاوتَس خانم انعام
 نجاوَقْجْس خا نبازعنام لك سم قابلا ١> هلا سالو ١
 املا حالا نيالو نالت اناا نهل نحيا بال

 "مال نيتشاوا ندوحاو قش خا نم !نعتام ةلئسمأ| 5-0
 ةلع اخ قابلا إلا نال ثلثلامالل ةوحالا ارثكاف 47
 ناومنأ نيالا يدمتلابتاصعلاى و انامدقت امرلع 0”
 200 مالا ناوبالل اجلا ممبالا ملفس ْ

 0 نبا سالب بابذ مرنم ل بصفتل ىلع ال
 بلا ل نبال نول نمد ايقاف وجشلا ظ

 | جاانبادقعن ]و قيس الانبا تاس روكنملاطصقتلا
0 , 0 

 لقت بالامل ن ادقكا ٠
 ص000 سا 0 0

 ٠ يبس . ينيب لدي دس يهمس سلسل 2

 قتلا



 | مكانبادقع نآف كا ذأ بالل ملا نال تاريملا ناكقيمشسلا
 رب مسج ز/ قتعملل نارملا ن اك الل
 ظ نبال ثاريمل ناك تعمل نبار قف ناف ينعم ننال ثاربملا
 نبالقفن يادار يع ل قتعلا نبا
 قيس تعملا إل قنملل بال ثاروملا ناكقنعلا نبا

0 
 هيخاوقّضْسلا قتعلاخ | نعم مف ان لنعرجؤمقتعملا لجن ايةلعناوتعلارجيرش ىلا نم قتدملا خا نم ال

 تابصعل ناب ةيببسلا تاصصعلا ىف امهينباو هال
 اعل لففتالف قبس | مؤ رىكح ماققرقف ةيبشلا
 ل قمل هزنالشاب ال |نمقتعلامل ش قوس
 وأ ماا او قيقشملا خالا نب انياب ىوكذلا ءلاكىا كال ل ىقو ما بالا نموتعلا نام
 / عيبجسخطقف تند عن ام ةاشسم اهو عم ننبلا
 | 2 لقت ويمن نمسا راسها عيون املا
 تاكسم عيرلا كاف ن الا تنبلو عابرا ةنالث تبلل
 ا ماللو عايرا ةئ الث تبلل مآو تب نع
 | ةنالث تسلل زنك اركأف ةرجرو تنب نعتنأم
 0 ررلا

2 

 سمصح
7-7 



 [ تبنت هج قالاز :ةقيقُسللو ىصنلا

 ظ قابلا ثكاف سنحاللو ىصنلا تنببلا الكاف بالتخاو

 2 ببيبيوييورمببسمسج ههديس هيويجصج سس ةهصصتساس تهجم مج مدبلج ١ م



 ميزي بيع وص

 تخإالا ئذنا/و قابلا زيكأو ءقمقشلاو عيزرلا حوزللو

 ةحرورللو او اي ات عن وتم م نأ, للسيل

 جدنوزافةدعو تمنع نئام ةلثبسصقالارثكف
 ةرجلاو نصنلا نبل بال تناوزاكافةقيتش تحاو ظ

 ادم 0

 شل نا ةعراد بضل ةةيقو تعش
 قرون نعت ام ةلئسمقانإ ارئبكاو :هقشلا تنحل ا

 ::محوزللو غصنلا نمل أ رثاكأي زقرت تحاوذكاف

 طنب نستأم ةلئسمؤ اهلا روبقشلاو نما
 رسل عيرلا جهل نصنلا تنل ثكة رقي شتنحاو

 راما تحاو او ةجوزو تب نعت ام دلع ايلازاكاف
 3 !بالارم تح اللو نما ةجوزللو ئصنلا تبلل

 "لاف بال لاف نال تحاو حوزو تنبزع تن اءهلكسم |

26 

 أ

.| | 
[ 



7 

 ع

 نال

0 0 
 ف :ب بولا نم تدحالو عيرلا جيوزللو فصنلا |
 دب مكتب دفعني تبت هَ

 00 لقتام يح تنبلا |

 اوفر هلو مل لاملاطقفرالاف نيب نمتامةلئسم
 7 كاف نإتنب نعت ام ةلئسمادرو

 خوفو سفاجا :نيينبلارثكأت
 0 ةروشس تح ةلأف ننتنب نع تام ظ

 ٍةٌمِرمَسل 7 1 ل و :دلوزاتلثلا
 ١ .تتامئانسم كلزكم !ناكرتكاف بال تحازنلاف 5

 1 أو نتنلا جمر ورثكأات نتنبنع
 ةهجف مور ورثكأو نيني نعت ام ةلئسم عيسأ

 نش نعام ةائسم ٌكلملاز اراء نيو ملاك
 بالتنحاو بالة لجو هال 0 ج0 ٠ تننورثكاو ظ
 نينيلإرث : ةحرورو مالاثنح د :قّصَس تحأاو
 وشلل نملاثكأف يعلو نائلثلا
 نئاثلاتانبلا قارس الوب هلا تبل ئشاو قابلا ركأف
 اينجل خالل الو مدقت ًايكمالاب اهبي انيرجل الو
 نتام ةائسم تانبلاب اهنجمالثحالاالإ وقيقشلا

 نع



 منه مس ةق قس ينحاو جوزو ماو و نيتند نع
 | رماللو ةيشامبرثكاف نيتنبلا تع ةئالث نم ةلئسلا
 ' | كوول قو تسال ةقرقشلا ئثا/وةنالث جوزللو نانثا
 ١ تن اورثااف ةدحبدرثكأف نتنب نشا ةلئبسم ةكرتلا
 ةرللون انلئلركاف نيب زف ةجوزورتكاف ةقستش
 قلكأف ةقيقشلاو نم ازيك ةحجوزللو سيسلارثكاو
 تح جولد دجوزملاف نون عم اهةلئسم 3
 لاكاف تسلا ضع ةثال نم ةانملا نيد مست ةقيفش
 قش ئش ايو ةثالا جووزلو ناسثا كاف رجلاو ةينام
 | ةقبتش نذاو حوزورثكاف نيتنن نع تام ةلئسم ١

 تخاورثكاو ةجوزيورتكاف نيتنب نء ترام ةلثسه ىفانلا

 :هزمالا تانب ثاريم مح ةسضنت ىتاملاثكف :ةبقشلاو
 ه ةهرئنماروصلا عج تانبلا ثاريم مات انبلادقو
 كتخاو ماع ناد ةلئسم اهرغ غم مالا ثري تأ
 نالوا ةِقيَمّسلا تخاللو ناس مالل نالوا ةقيقَْس
 ناتقيقْش نيتحاو مان عن ام هسه س اىخأ هن الث
 الوارنكأف نتقمقشلا نيتخاللو سمح مالل بالوار ثكاف



 بتييحسي وح نون عتب 3 - د د بسم

 ”|نئامالارشع ةعبس نم ةامسملا له 0س

 مال تخأو امم انعت هرأم هلك مس م .أ ةنعير ا
 |نعت اب ةلئسح كلث مالنم تحالاوأ خاللوناشلت ظ

 ضل اوني وخاللو ثلث ماللرثكاف ١ نتخاوا نيوخاو
 ”حدرل عقنو مانعتتام ةاسسم نان انرثكاف مالا نم
 لا ييسر اليس واناعالال نئصنلا
 تداوم انعتام ةلئسم قاملا ماللو عيرلارثكاذ ةدوزلا

 رائسلل نه مسقت ةحرتو مال ت>اوبال تاو ةّفصس ]
 |باإ حاللو ةتش ةَفيَمْسلل نانا م لإإ سخن نم ظ
 هضمي حلو مانع أم ةلئسم الث ةحوزلاو ن اننا |
 5 نس ةانسلاةزه هن جوزو مال تحاو بال تحاوا

 الحاثبالا الل و ةشالثرقيقشلاور حبو مالا ةعس
 انعام ةاتسم نال 0 او مالا 5

 شكاف مال نيتخافدال 2>

 م ةعبرارثكاف مالندتخالا و ةساحرتكاف 2
 ةالسمىالا نم تخلل 2010101 ةحوزلاو
 هاك مالنيوحادرثكاف نيقيقش نيتنحا يا

 هدحاو مالإ محم دانا عزه
 واعر مل نول لة اا

 طلسم ظ



 و
 ٠8

 كد, | تكلاوكلثلامالل جتنو مال تحاو ماند تن
 4-0 أى فالس كرب ؛نصنلا اجورااورسدسلا مالا ٠

 ؛ةوااطقفتوكة داقشا ةونحاو مال ةوحاو ماو جيزنعا
 ماللو ىصنلا جوزلا نوكي نا سايق ىضتقن تاناوأ ٠
 أتنالا ةوخالا قسم ناو تلثلامالل ةوحبالاو سدسلا| ٠

 ضوؤلاو ضيرفلا تضناا اعز خان ةصعلاو ةبصع ميدال
 هدداوجري) شحن راو ةفسشحولل اق هب و ايش قنب م

 ةوالاثمالل ةوخالا نا نع |, يتشابه ذم ر أمه
 سكرل امس ىوتسي ديوسلاب مهنيب ىلثلامسقي ءاقشالا
 11 نال نرظنلا عط عن حاد مالا نال نالا»

 "كين اكولو تعود 2/للام ؟اهإلا ببهزمو عم مال
 ثايب | ًاوطالكلب رشا يكرس تيمسسو كلزك محلا ناكةدجمالا
 ' عير, | تايعمأب مل عاهدداو هس ضيق مالا ةوخالا عم اهم

 اهللاما نالوا مالقزجزعتام ةائس نعم تارجلا | ٠
 نيلولامللاملارثكاف نيترجزع تام ةئسمادسواضم | ٠

 ماكةبجتاداههارحانيتدجنعن أم ةلئسمّةيوسلاب
 ظ كإلباب ماماكنيتيجت اذ ىرذالاو بالانأ بابا
 نرمبو دعنا ع بالام ا ماما مااضناود

 2 اوسْو محن مدا يصرع فسوبوبا ل اكسوأن دنع ظ
 هس



 أ لقسو هينلن نتسملا تازل و هشلل هبط تازل ناؤاثلا
 أ يجرد م امالاودابز نيزسحاوزسحم 00
 0 ادرج عام ئانم مهن هللا ىدم
 ظ ةلج نعام ةللسس اهبرقل اهلجو كوالا لاما نا با
 1 ' لاقو صال ىلعت نعامهنيب املا بارما ة ةزجو ما ماردا

 ظ مالا :يحرملا ةوقنال ىلاعت هدا هجمكلاهلاق
 انكرتشاف ان انارتعاف لالا ةبرحنمىتلا برق تادع
 ' نصئدعبلا تحت دالاةهجن+هرفلا نا ىاثلا لوقلاد
 ! قلاةرجاوا اذان انضاودتوبملا ايم ثاادكلا
 0 نساهيئاف مالا ل نا(اكدسافلارحاب ىلدت ظ
 :رولل رقيقشتخاو اورثكأذ لح نعام َءلكسحو اسوا
 كيبناو لكانت و عابراةئ الث ةقيقشلاو عبر لازثكا

 فازوا اذ جزم تامةانم بالتحا ةشيقشلا

 2 نضيقشلا لرب ناكر ]هازار ياخ ظ
 8 مال تاو ! خاورنكاف ةرجزعترام َءانمرثكاف بال
 :ارد السم صن مالازهتغالادا خد ءولاو يصلك
 كلا انهارت مال نيوخاوانيتح او اف ةدجزع
 [ةلئسم نانائلارثلاو فمان واوتالاوا د ست
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 غن« ١
 جورللو بصئلازلان رولا جمر الاه ةرج نع تباع | 4 وب عورع ور يا دعو و : ِ

 نيووحاللو ةِسانكاف نيّتقيقشللو ن اننارنكاذ ةرجل
 "تنال ئشنالو دن هلكت ةحوزللو ةعيرازنكاف مال

 ناتقيقش يكلف ناك ههنا نم مزقتاممماعامكب الا .
 بالا نيعمناكناالا بال تاونالل ْئِشالهنارثكافا
 نيتخاوزنلاف رح نعام ةائسم نه صعصئش دوا

 نم ةلئسملا مزح مسقت جوشو مال حاورتلاف نيدقشس ]



 003 ودئالث نال تداللو دحاور لاف ةرجب
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 الث في شلل ثكاف بال تحاو ةبقسقش ت>ان عت أد

 0000 راما اج
 نحو ةقبقس باب قجراججا فوم و
 ركاف مالنيوحجاللو س اجا ةئالث :قيمشلاراكاف مال
 11 ةوزو ةَقَوُس خان ءنام دسم ناسمح
 اتي ةلنسم عدرلارثكات ةجوزللو عابرا هَ ةاتكا ظ

 | اول تلو طالب
 ا

 0و ارو ش دج

 راكمالل جل ناكولوةنالرثكاف ةجوزلو نانا م
 1 اهو شع سخن تمض َجطئم ا زهد جاو نم
 تخانعتام ةائسم ةهيرااهنم مال ةوحالا بيصن
 مياس جوزو مال تداوا حاورتكاف بال تحاو :قيقش

 بال ثخالإو هنالُث ءقبّقشملا ةينا نم ءا#لا هلع
 ةنالن جورالوزحاو مال تحخاالاوا خاللدح اورثكا 8

 سضلناكو ةوسش نمي سفل حاونم مرا مال خالان

 غاو ةقيقش تن ان نام ةلكسم نينئااهض مالا والا
 ساو



١ 

 ا
 ا

 ماه <<

 م هر 0 هال تخاوأ

 اال 0
 6 د ذا مالل خللا ةنالث :ةيقشلل وبسم لو مشق
 | مالزيوخام ةقدِقْس ثخ انتنامةلسسمةنالث جوزال و
 | روهشلا شع ةثالث مولان | نهمسقنز اف ةجيووزالاف

 3 انس ةتالئرالانةجوزللو ةعبر زال 2
 _ 6 ه مال نيت نتحاوان يوخأو ْمَمَِمْس ندا ناني

 فيدرر نب نيوماللوةثالث ةقيتشلل ةن امنمزائسلا زو ظ
 0 ابو | تل باب قال يتلو نانا نما

 2” ١ ناتخانع نام ةانسم نهر ع عم تاقيّصْسلاِت اهالا
 ] نو ناقيقشلا لالا ن ال تحاوز مان نيتقيتس
  مالتحاوأ خاورثكاف نيتفرقش نبتخا نع نام ةاديسم
 | و2 نار ىاذاتجياثأفنونقيتشلا

 'مال نبوحاورثكاف نايغيقش نادخا نع تام هل
 اتسم انلازلت ان مال نيونحاللو ناشلثلارثكاف نيتقبقشل
 0 0 نمت ام

 هُم ا لاف ةح أم

 هةلئسلا له 0 00 0

 ا يجيب نص يحس .  ثيييسييلا



 : 200 : نمل مل« * 5< ىاأ ١ ىس 1 |شسم ةنالئ حورلاو ةجيمار 8 نقب تلَل ةعرسند ١
 د_دءةئالل نم ةلئملازهمستنربلاذ ةجنر مال نداوا او نال تن اروزثكاو نوتق فش تح نعتام
 م نانئامال تنجالاواخاللو هضاب نتفيقشلا
 ظ ناتقشس نيتحا نكرم لح هنينلثلا تان 2 1 ئارغتسال بال تحالا ساكو ةئالث :لاذ ةجوزللو
 ظ ةبد (منم ذاب نه مسنقن جوزو هل حاوريكاف
 | نيحاو نيوحادرلاد نوتقيعش نإ 7 00 ' الث حوزللو رحاو مال خ ْ او ا توسل
 ] ري دج زح الكل هزه مشت ثلا ةجوزدزاا مال
 قاافمال نتخالاو نيوخالاو ساما نوتفيقتشلا
 '.نتخازع تنام ةائسسم هئالا كا وزار اجت |

 ظ 0 نم ةلْإسملا 03 / | مز مصل حورس وزنكأت مال نيوحا ويكاد نيتقستش ا
 ا تخالا ثاريهأب هئالن جوزللو نانئارثكاف مالا 3

 | يلوا خا بلا) تان عتام دسم اههريغعم بال
 | مالنبتخالاوا نيوخالو سمكا ةئالث بال تالا كوز نيتخاوا نيوناو باكيت حا نع تام ةلئسم امال تحالاواخاللو عابرا ةثالث بال تخالل مالا
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 زان ةحوزو بال تحا نعت امةاشسمناسمج شكلا |
 0 ظ

 لال صن امهسرحاوزكل جورتو بال تحانعتن اما ٠
 يت اتةجئرنو مال تحاو بال تحانعن املج
 اللو ةهست بال تذالا رمش عرس نم لكلا زق مست

 تخانعتنام ةلئسسم ةىبرا شكاف ةحوزللو ةثالث مال

 تالا عبس نم نائما زه مضت جوزومال خاو بال
 نام لمس ةث الن جوزلاودجاو مال حاللو ةشالثابال

 هلوهرست كاف ةجوريوزثكاذ مال نسروجاو بال تان ع
 نيوحاللو ةتس لال تحالا ندع ة الث نم مما

 ننام ةلْمسمةْن البث[ ةحوزلاو ةصير ارثكاذ مال
 جب, | مقت عقل مزثكاف مال نيتحاوأن بوخاو بال تن:
 ةيزر ١ نيوحاللو ةئالث بال تحال ةي امي مالئسا نه
 بم | كيم اب ةثالث جوزللو ناش الاف مال نيتخالاو
 ”لاف با نيتحا نعت أم ةائسم نهر ع عبر ال تاوخالا
 حس اغا ةعيرارثكات بال نبتحالل هال تحاوا خاو
 شلكاف بال نتا نعت ام ةلئيسم سحمال تدجالإوا

 ناتلئلارتلاف بال نبتخاللرثكات مال نيتحاوا نيوخاو

 تام ةلئسم ثلثلازنلاف مال نيتخالاوا نيوحالاو





 جالب حرارية جوهر عسل
 ١ م حازعت نام لكسم ةيوسلابرثكان مال تخالاوا
 نعرف مال تحالاوا خالل يشوف مال تخاوأ
 تنام لسع جوزلا ثار براد فضنلا جوزلاو

 لالا تيل قائلا ىصئلاو الا نيصنمل طتش جوز نعا
 مل ناف (اجمالا ىوزإفارطنتس نكي منان اءلغتس ناكنا

 وهعنيلسلا حاصعخ علي فوع نملالل فضائنجوب
 | 6 ةلسم |[ميبلعد رمال نيجورلا نال كا ذراع سوحام

 | هللا نضال اعزب اكاهل بصعوع جوز نع
 | حيززعتبامةلئسم ايصقت ىصنلاو اومواضرم
 فصنلاواهفرل نصن الدم اهتعن نايل جروه
 ةلئسم شاف ةحوزلا ثامزج_باب مجاب هئيري اش
 للنيل قابلاو عيرلار كاف ةجوزللرثكاد ةجورسنع تام
 نافاس صنت ىلع (اجرمالا ىوزإف اطنتسم نكي لنا
 اكنيرا#ل' حاصفف نب وعن مل الل فرصاودجمب
 هاشم شلاح تنيكمل متجه دج ورم نعت ام ةلئسم مَ
 ءمرلل ناز صاحلاو حرلاب ىاملاو ضرفلاب ابرل لاملا عجرم

  لفس ناو نمالا دلو وا دإولا عم كلدو عيرلاننلأح
 لمسن او نيالارلووارلولا ملخدنع كلود نصنلاو



 نعاجر تامة لئسم ريك ًاوارحاو كوالا ثيملا ةثرورح 0 مس 00

 يزني سارنر اوراس لولا“ كيلا ةحوزلم
 "بو طار اشو اطاريق شع ةثالا ةلداسلا ظ
 الرو عضال واارقاا تال مالو ادارق ظ
 ةتيلاسنبلا جوزلو كلزك هيلو طا طارؤ اكلت ثلاثلا سيلا

 .اهرداقأ

 اراووادلولا كا وو نملانيتلاَتاجورلا ناو

 0/0 نار عرسال
 تونا مواضع انم عج تاع نإ نم ال فس |

 ٠ ناره نبل دري مان يدم ماع ]
 طار انا هعيراد اهيرإق ةناك ب نمأ

 ؤالا تيلوطا م كلو طيرإف ةفمالإو ظ
 لاوةجف) نمر تام نسم اتباع تو طِيدا 3

 نعد !:ئضلا] بق بالا تام مت نيتساو

 عوق | :مشربق مالا تنام مقوس جا
1 10 

 0 وارض شا سو طيرارف ةثالل
 تدبو نباو دوز ني در نام ةلئسم

 اهنا اجود نع ةكرتلا ةمسل سبيلا تام
 ايجالوطاق د «اثواعيراق سناب ةسمح علا

 ةساه



 ”ملعاهداو كلذواعر تنامي ادلذواطزيقرشحة يام |
 لجلاانلاهليداوهواكشملا دك نارمب اب ]
 نامةلشسمايهنم ةزحاو هبشسال ةقث هل واةالاو أ ٠

 لكلماعي ةصفاشلا بهذ ىئدخ نباوضاونبانعا
 نايبلاماقاملا ضقويورضالابةثربولاقابوىئتلانم
 نصنلا ضاولا نيالا حاب سوكذملا لافم يفيصلاو ١
 زخااكذ نابن اف سدسلا ف قوبو كلثلا فن اذهان

 مضاولا نبال هزخا نأ ناب ناو فص مهم لكل يصيد
 لائم فق دحورذالاب دل لم اهب :يفلح به ذدو ١
 ' بعذمو تانلاودكاو نيئلثلا عضاولاذخانروكذمل
 قشروكدملا لاخلا قف قا اورو يبيصمئضن هل ةسإكأمل

 ىكزلا ييصن نص نالابلا ضاولاوطيرإرف ةمشع
 نيو ةمشع ع رمجلاو عدرا قنالا بيضد ضد دنس
 . [ماضنا وجر نأو ئنك ام كف دحاضنا جري منا ةلب انحا
 . ماو جونز نع ننام ةائسسم ماع هدداو ةبيغد اثلاكت
 ذاءدوكمالاو حوزلا قحفرئالاذ ْىدحَق سس خاو
 1 ال / 1 ورلا ذاب ةيفداشلادعف لكذ هوك هسفن نحو

  ئنُحاذ حان و طيرإرت ةتسمالا زخانو طيد إف ةعض
 | ةسنمح ففوبو طيار ةكَس مهلا ذئَحاتو طيرإرو ةهرا

74 

 مأرب



 ' ىلعت وراك ناب ناواهد>اٌئنانانن انطيرارق
 | 00 جيوزلل مالاد جي

 او ةيرا شالو ةين اهئ مالا اطار تع : ونا جوزل ا ١

 رصئوًطيرارف ةرشع حيوزلا دسك الأ دنعو ئث قوي ١ ا

 ! ردا#ردحا به ذمو هد طارت فصنوطيرارت ةئس
 | ةيعف (كاكف حاضت اجر ناو هحاضتا جرب ل نانع
 | هؤرخنبانعنامةلئسم معا طفتردأو مدقتا# |

 هنو الاتصال ايشملانيامعبال ناش دنعفقسعمو
 لالا جلا كونان ناذ هيروكذلامخال ايش قمل الم 0
 وقعا لال يونا رنعروؤسملا لاي عيمخت نا ناب ناد ْ
 تل لاب دلي انحلاو :يكااملا دعو دكا ئش 0

 ١ ةكللاسدتتسالا ثربإل هنال ئتعما صيد شال لاذ '
 ١ ماو وز نع تنام ةلئسمركذ بيغل ئضياموف ١ ١(

 اواو هطحقرضالاف ىإل قنض تخاو مالنيوخاوأ

 مالاو ضوزلافارفتساب طئسبلب ائيش كرريال هنال
 الار ضف هل لاعب هنال نا هنوكةشرسولاَق اب قحو
 نإ لوز ط]بق مال طغت و طيرإق ةي ا جزل ىلععب

 اةاقلثو امدر اف يس دال ناوحال طفي و طاش

 فئوبو



 قل هانا بصر ظ

 [ناناوامذحا قا ناين نافةساغووند ١
 ٌْ م اللو يدر ةجيرا جوزنا ةثرولااعت دراركد
 | ط لي قانلثو ناطاربق مال نيزحالاو تلثو طارت
 ةينامال نيوناللو ميرا ماللو حوت اجي 0#

 | نييؤحاللو سرسلا اللو ىضنلا جزل :فنحادنع
 ظ ةرشع جورلا يلا لسع يضلل ا ثلثلامال
 ظ ' نوذاللواطاق كلو طيرإ و ةثالث مالو طيرإ
 ةميرا بال | نخل طارت انلئو طراق :دسممال

 ظ و ب و

 ةشالث جوزلل:عبسئم ةلئسلا هزم قف ء فاشل
 5 اناب ناندحأوفئودو ننال عسسل ىزبالل |و

 5و جوز لاول فوتوملا لح اولا كرين اسكذ ناب ناد نخا

 ل انادنعو نتا ْئَس ا/و هيوس:ةيقشلاو
 ل : جورلل ني تعو ةسس اهتم للملا نه
 لاتحابعزب وهو نانثا ينك ور دغةث الث :ةيقّسلِلو
 تشيوماو بن "نعناع ةلئسم ماعأ لاو موقت رشا

 | دنعف عسل هشئوؤيلقتب لقتيو هل ئشال هنوكذ دربك

 ١ 82 هللا ند لاما رفح دو وبس د قسلا

 -؟

0 



 | | ننللو سدا ماللو 2 وو

 | واللا اع يدمر تش نو اناا تصب
 ْ هشيوباو هن ونار هرصن ثلتخال

 هنوكت لا قجفرضالاف ىثدخ نبادلر يو تنم ن* تام
 نيل خان يع ك اردو يادن قكفاسفنةحؤف اكو

 رو ناد ناف (تلشلا طويلا ىذخملاو كفصنلا
 ةنالث تنسلا هيلع وصولا ثلثلا رس يا ناب ناو هزخا

 عابرا نال تيل ةينحل انعو هجيرمؤشاوهعابر
 ياو طر قرشع سمح تنبلل ةسللامادنعو ل
 «يتلاطشلاب ةلبان تهزم روهازفوطيرإت ياس

 لوو مف جز نمتنام ةلنسم هللا ففت الك

 0 ارنوكمالاو حيو كا ]
 طيراوةىش جحورلالخاب ةصماشلادسفاركذ ذمنول |

 | يمك نيرو ةعيرا نكياو طمرا رة تتسم الاو

 عسا تدر اركذ نان اواهزايفناناءناو طئرارق ظ

 قابلا مالل ةئالث جوزللمالاو حيوزلاىلعربؤ وقوملا
 ظ سرسلا شالو ثلثل اماللو فصنل ظ 0

 000 مالو او منوة كا املادنعو

 لص ارق نصند طز دنس كساب طيراءنبس
 اذهو .



 ظ ٠
 ى

 كوهوما ناوماعا لدار مدكتما طر شل اب هل انك بهز م اذهو

كج | نيوطودوتفملا ثا ب اب ره اظمالافارعاطص ظ
 

 0 تس ماع كربلا ع سسد ضيعت
نينم هثزاو مس وريع ثرعا نإ اح صخر شو

 | اذاف 

 لاو توبوءابح ىكريرقت سرك ثري نئاثراو ناك
الن مو لالا ىطعي هيرعا نلت نمو اطع هير

 يرب

 .قحقابلاوا لاما ىقوبواميش اطهيال نريد قتلاحاف
 5 اجوا مولا امهظب

اداهدجا توم ضاق جوا
 ظ 

 ىلا عيبه لامن قوي نأ ىكح اس ومدوقنملا ناك ذاو

 لنعا داهتجا هتوموصاقلا ماحوا ةنيبب وم توش
 ورش او: داىلاةسلاغو اهنا دمرطبعيال ةامىم

 د اهتجاب نطلاربلغ تدلازب ةرلا كاتضكقنالاثدنع ا
يو ة فيجو ارنعرمورشللاوصا ذيع ملاح لا | ]

 لبا يكمن 

 اذ ااكتمالسلا عدس ءىلاغلا ناك أب معوجرم

يرظنيبو ملام نوونودهزنواةساتل
 هنو ماهته

 هعرجىجربال و اكن اوقف نمالةندالونمةنس ا ٠
 نامأااكك البلا رفسراعبلاتلانايكئا |

 ةنفسؤ

 نم كلهنس معي ملواوزعاواناوأترسكناف | ٠



 0 ظ
 يرتَس نال نالشلا قسقشلاو كلثلارهللف اح بالا ا
 اني ناناو ايف هبط الو رجلا بالاخ ةلادعب ظ

 لالا ظ
 ب وا

 نانإبس دراىدم أ ذ ايلقتو هزه * نإ ان |
 9 اىنهدداو هيرو نين هلاه

 1 ا دوال
 ا كومو جوزلا قحفرضالاو دوتفم بال خاو
 ظ ا كان نيتعالا قير طالاو خال
 ظ 5 |جوزلا ناو نس عوةبب اع نم لما
 8 | عزا نيبدعص فئفودو ةعبس ناتذالاوثع

 ظ 2 / خانيمهظز . 10 ظ
 'ايجراظن أو نيّتحالل وو

 ع

 اهطصين دج اووبتشا اللف ميدؤتئنلا والو
 ١ ةراريع ركح_ أب م ماعااسعت هطاوربوكملا كسلا 5

 ] ةاقتلاطعس ول ف بجو ا كري ىزإا تلا ىالجلا تاوذ
 | ههلعوهدوحو نمر ضالاب نودوجوم ا "ةرمو لماعيف

 0 دو



 از كوش ا هوونو ه درع و: دأرش او هتشؤداو هل سوكذو أ

 لاكن ايوا ةدقنسم ةابح اح هلكل جلل عضولاىلا هيد
 ناتخيال نمو انيس طعيا/ريداقنلا صعسولو بتجي نث
 عع قم وهو هسيصن ىئلتخج نمو هيلا عفد هبيضل
 عيال ولعت اًيشوموبالف سلقمريغن اكن اولالا
 ١١ مصالئلع اندنع ما درعل طبضال هن ال ايش جاوا
 ىضالاب ةئريولا يقي ل ءاعبو نون ل اسري ل بقو
 ”ذيوهو هن ودالاو | ارهر جاوا امهيف عموكذلا ريدقتم
 'بلاغلاهن الازيحاو]اسلقي نموأيلدلا نمو ةلب اننا
 هتّبوباو بسوكذ يربلقت نمرضالاب ةنرمو |لماعيو
 ةيرولا نم فكل از ؤيو :ونحادنعدب يقم اوهو

 ملعارشااقلطم عضولاليق ةمضال نيكل! بهذجو | ٠
 ناكو نيدوجومل] فوئولاداعانيملحلا تعضياذاا |
 فلا بون همارع تيان انيم صخغاولو نكي للحل
 ميد وعيد هلجال ىوقولا نود طقف هنعةرولا تيدا
 اناوالماح تبا كلخ ةاًئسم ملعا ىات هام ةئرسإلا |

 | عاجالا,الهاحتواد امايش خالاىطعي الف اقيقْس
 ١ خال ئشالفاروكذوالكذ تعضون'عضولادسبو |
 تضناو غلا قابلاوضصنلاابلف قنا تصون او |



 ا ' ةرحاو نمل |
 237 كلان مسالم ةجورو نبانع
 دف ةفالغلا شالا لنور لا ةجورلا ىصعتو

 ظ ل نبالععةلانلارسو ضو حان نمش

 | رضالاو نيشان هممت مهن الن اكلتلا فود و ىقانلا
 ا فصن ور الا لمي فنك لنعو إل اميشوك
 | الذ وكر ضالاو ادحاو كف نورتي شال قاب

 ] أ تام: 1 عضتناراتحالإ ذك« هسرخبو
 اونالاوةجوزلاو جور ضالاف نيوباوزماحةحوززع
 | اك انتة جوزلا طعتم ثانال ا نع ا ددع ]لأ كولن

 5-5 ميج اف الئاعاسرس م الاواسرس تالاوالث اع

 ا ءورلل مفريف نا راش اوفنو نإ شعو

 نارشعو زون ف ةعيرا ماللو نشوة هسسس نم
 لمس ااا ويظل شسع ةدس فقوبو كا ن[ت الاو

 ظ قووولا يمص لخلا نانالا نما ااا

 بام نقال ]كب ركبوا

 ا ا لا 01
 0 راورل قالو ةلماك

 ا ةويرانم هنوليو نيرشدغاو ةوسس ظ



 ف ظ
 0 لعرشف هدو سو نيام نمناصدنف ت]ثلا ةئدأوم

 : .رفاسدسزجوهاك لح حافلا نيتلنلانسرك
 الشع وةعبس :راجو ةعش نرشعو ةهدرا
 امد 2

 ةجوزللو نوف الثو نانث ني رودالا نمزكلد ايهلقا ىلطعي
 | طةودو نوما وة بام ئلمعملا ةلج نورتو ةبعيرا
 7 ظ درعإ#ان اب نان نم كثعو تياغو ةئابوض واكل

 ةِشامَو ةئامهساباف طتفناوا هلو ثانالا نم ظ
 هباصحكجزلام رولا د ا ةىيرانيوبالا نمزكلو

 رعضؤس نإ زمن الث ة ةجوزالوهيطحنإن توافتلا ظ

 يوك ة اكد ناب ناو بيصعتلاب اضيا بالا ىلادرت
 ب ةنالث ةحوزللو ةعيرانيونالا نمل ْ

 كاز لسانا ليتر وطول تا ل



 (بالاو مالا نيب سرس تئويو نيثلث بالاواسدس
 | داعوفسا حوا ايم تعضو نافهسسإملل ئشالم

 اةلاكال عون الا داعاددع تعضو ناو ابل سدسلا

 ظ دعو والا نما ددعر لت نا لاتحال ل يمكاهنم
 جةحوز نعت ام ةلئمءضولا ]قيال ةيكالا
 لع ايش نوطهب الف رجا نم ماعا مل و هزج نما احا
 | فقودو ةلب احا دنع نيمع ب يصت ىقويو روف اشلا
 1 ريكا لنعوضولا لبق سالو ةيفنح | للنع مع ابدضل
 ظ ميكو ىرسلاو قرغلا ثأر اع باب معا د هلداو
 نيرا ههنموا أش وا لاجر نم بوتراوتم موقت اماذا

 م رحأت وم ناف نوعاطوا قرحوا قرعوا
 ةنلاث رس خاتما نا ةرهالاف سنن ملوأسبعم »رجالا

 ىيس'مقباسلانيعو أتم مهنوم لعن اواعامج أ ىف
 .٠ اأفاعممهتومماعن او اصلاوا ن ايبلاىلاسالا فو
 سعف ةيعمالو قبس معي ناواعإمامهس كرار
 ١ دسعواضيا ثراوال ةيفحلا د تيكاملاو ةيففاشلا
 نود مهلاومأ يلق نم ضعبنسهندعب ثري ةلب انحنا
 ىكدان اف ىارتلا مهب مام ةلب احا دنع نهد اهشيرح

 سرر

١ 
, 



 جوزتلاةيالو ودل (كحا ةعيرا هلو .ا/ولا تاب لعاا

 ااشبب تضراىنوا ةنيبالو مهشيجرخات تبعك ه سو
 ثراؤثال حر باص وعد لاطرا ىلع اهنصلك ف لح
 اجور لس لوالا بهن اكل ذ ذا كلا نوكض امهم
 لسع |رانيد نيعيراوا نبا هم لك لشو |ههنبوي يح
 هروب يصد نبا لكل حاب جبيل املاو ضنكاو:رعداكلا
 رس زلا نبا خاب لبا نحنا دنع و ارانب د نوعيراومو

 ارايدنت الثوم ةجوزلا نساواراشد نيعيراو
 لن اند قكءاهلام عجر هتصربز نم ثرو جوزلا نال
 هولا منك ابحوز نم شرو ةحورلاواراني دن وم هل

 اينباوفارانيد نوالثو ةسحةجوزلا عمّوشرناند
 انفت هدا هسبالى ف ارانيد نوعبراو :مخوزلا

 لسغو َنانجلا ةللصف مدقتل !ثلانلا ةيرل الت ىااغلا
 تاعادافانهدوصتم اوهو ثرالا عيإملا هدو تيما
 */نإف هقتعمل هلاذ حاكتالو تشب هل ثراوالو قّيعلا
 د لناف هّفعل قابلاو قفَتسِمال نم رحاص هل
 تابصعا ب فا قولا كرو نيروصلا فا يحونعمل
 تان ينبانعناموارسعقتعا ٌداكم ١ قلاب يِنعلا
 نباو هقتعم نبا ناذيو قشعلا نأ منا نعامهرحا



 ةلسسم |

 قمل نأمة|ئسسمهسبانبا نو دئنولا نبأ هيرو هسا |
 ةىيرا نمراو نبا نعمهرحا تاك نيس ةثالت نع
 (كهاراسشعا عوؤرو قيعلا ت أهولف ةسمخنعرطاو

 اساولو فاعلا نيالا هتلر يف قنيعلا تام مرفاكو
 نيالا ءاساولو ماسلا نمالإ هئاربغ تام قستعلا ا

 ةلكسم امهنيب ثاريملافاراسص قنيعلا تاموشرضاكلا
 رولا ةلبان كا )نود قدعملا نم او قتعملا )جزع قس اتاحا
 | ئشال ىرمدنعوأ: دعو وللا ننال ارلاو سرسلا
 ماوه قتعلادج ثريال 0 ساما
 نعؤتعلا تام ةائسم امهينباوا اللوق وسلا قشعلا
 ظ نءانوددل لالاد هنال قتعلا حا اهرحا ىتعلا معينا
 زا داهبلع قتعفاهابإ ةلما ترتشماول ةلئسس هرج معلا
 أ ىلا :صع تعلو دعب هقيتع نايوادعر الا
 "| عضؤتفوتعلا ةفتعماههدال تلا نورمل ىيبعلا تاريخ
 ' | قتعلل ةصع مير قت عاوافع مهن اذ ةهيققسلا يعض اق ٠١ | ةئااهيراا هنأ طنا قائلا نوو بشل بصعزع
 هعبروصو د اضقلا ا: ىمستف قنعملا توم ىلع

 ه ىتعد |رهادا تنيو نبا ىر اولا« ةاضئلا :

 م

١ 

 عيب سر ييصسسوسسصسل للا
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 قدما تعم ابوك هتشرو طقف هنعمل خه تاما
 | ضاكؤ ةلئسم ماغا ”ىوت هدداوقتعملا تابنوكمال
 لسان موب اس ٌءاوفتعو اوبس تانب ثالُي هل مح
 يام اهادحن م اههسدن ينال ةئامب ن انث نهينم
 ٍُ تامرشامهلعيتعن ارد نوثالث ىضالازمو

 د حصن كنسو ةلئم لا ]صا كو ةثالشلا نم لكصخب
 ١ نهي ناتلتلا تاسلا ةثالث ماهاصا نا ناوجم أو
 | نش الثلا برضاف نامسقني ال ةتالع نائل او وس
 ةتسومهو اهيا > ةعسن غلس ةثالث ةلئمالصاؤ
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 م سي مسمي . ميحد -ا

 توف الثو هوس ىقِبت نور شيد ةتسندنم ةذحاو
 توضو ةتسارل اصف ن والت هذاا ةبحاصل



 نويالئو سحاب ساصفةعش ني هامل ةحاصلت | بني

 الجر إو نش بسلا سب (شسع ىف باب ماعا سمت هدا
 | ماههتسإكح وزت نالجراهتريوصرحلا معامهينسإك
 || مشعو ةمال زحالا معاهم نسا لك انبااعدلو افورخالا
 نيا نماك كني نااهتريوصرخالا لاخ امهس لكن الحر

 لالا خنينبالا نسوكم نبا امهنس لكل راو ييرخالا تنم
 اانا هتروص ى اخ ابو اب صخْشلل اف صخ هنمد
 كرف كعلاواهيبانمدبز تحاب جوزت دما نمديرسأ
 لاخنئاامهسزكن الجر هدو لامر ممعلب رفانلف

 لل وي حالا تحا نيلحرمنسزكح ب نا ةيموصرحالا
 اناما هموت زل لاخ نب! نونبالا نم لكك امهنس لكل
 ازداد انيجزوادينباب امانلاقف نيلحرس اتفنلا

 لئاسلازجيهورخالا ما جرئزت نيلحر نملك اهن بوص
 ليشرلا لج قيد كارو نسوبولا اهنعلاس لا

 لوقز عاضيا لكك لذي اىرباجاذ ىأعت هلا
 انا ئيلااماف اهلاخاناو زلال و هابنعاناو يعمل هلئ اهلا
 ,'ف.ااهوحاوجااهوبا ءاهما هماينانافءاهل مع

 ن ونض ةرنبعىزلا ميقفلانياف "اب كحاذكو ةلاخافو
 فش اهلاصاسنس ايل نيبب ايداع عم ضرارفلا
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 يملا ن ' ش .هدلامجم باج أذ ©
 اه |دلواثفام ذدج جوال خان ايم رصايعانا و ظ

 ظ 0 يم ]

 اهوباو مترف دال نأ تحاىاهساهىامانال معا
 وباف اهلا اناو ىلاخ شتا ماو أ اهوا و حا
 فير تحاسبلا زب اتتناهذل واف ىال قحاب جوزنى ا
 ذي انهابلاخاناف تحا تندىهو ىلا ورف اهيبال ىلا

 27 ىمرزاغلالا ثباب ىلاعت هللا ىهجرمرب .اوحإصأح ظ

 وهملانود لاخلا هن نرو محو لاخ هلاجس كل ةزذ ست ]
 ةلصا كتب ن آ ةريوصو تيملاىح انس لاخلا نوكي نأ ا |

 نبامبالانباذ نسا امهسلك دل وفاهماهساجورتبد ا

 ناب الانبا تايولف بالا .!لاجنسالاساونسالا | ٠

 .ذانباوه ىزلا ها خزلخرهفاضيامتزعونإالا نبا ظ
 موو تامىلبح هنمو ىعنوو هرزحا نااللاملاب هعو

 رك ترلو نا ىلبحو افاوا يمت الت لاقفالام نومستني

 ولةنمالا ةجةرتيلبحماف ترو قنا تيارت ناد ثري
 يزم تكيلبح هنمو تنيو ناوداو حن ثورالفلا
 'ا اصناف اواجتالت لاق الاء نومستي
 0 تر .و ترث قنا تدلونأو كرووثرو



 00000 سا ورورو ل يعل

 ٠ |بلصاتن كانه رخاهل نبا نبا ةجوسو تيلانبا
 ةحاوف مص حام ةوسن غانم تايزكياعبو
 . زخات زن / ةدحادورررملا تذخاو ترسو نهم
 تثرو رحاوو ثرت كورلا تذخا ةزحادو سرملا
 مس هبتما رس جز دعوه ناوجبا هربا زخات مو
 ريس تعا ةيبانكو ةهسم نيئرح جوزت رش اوتعا
 ةراسلا ةرحلا ثررتفر وكما جيزلا تايون نينمالا ىدحا
 الخانملع ثرن م قشعت 1 لاةيراجلاو سمملازخانو
 اال رت ةقيتعلاو ثرتايو هما زخات ةيباّكلاو
 . | ناحونولا ا ثلئاذخا ناجيوز هسم هريرملا ذات
 ح اهو نباتبدوناوبا هلروصدشلت ازخانارخا
 نيفصن الا ماثرو هشند ول جر هشمو خا نبانبا

 لوالاتاماهءلفدحاو دعبارللو هئالث كلاغلإو

 دا لقا 3 حاز, رقت ايناس
 ناثلاث ام ٌحةُئدلث عب الو دمحث ل *املإو نا



 ةىيرااباراصم نامهرد هس اهب اص ان ةٍس اع نع ظ
 ةحس عبارللو ةنيامم كلاذللراصووبوحالقابلاو |

 نارجرد هس اهباصاف ةِساَءَنعكانلاتاهم | ٠
 امافر شكا هلراصد هبخال قابلاو ةتساهلراصن
 هوّةئساهل اراصم ةثالثهنماهباص اهنع نام
 عزا ةعيرا تجوزت ما هنحو مهلاوما عوج ضن ١

 فرو ةاما ونه بارجناد ضنك نم كووف ]
 دحدمهتحوزت ةضاقتعانربعاةييرا اهوحاو ها
 لكلاهنم ابل فاعيمجا فامو بئاعتلا اع رحاودفد

 قابل عج ةالولاب قابلا ثلث حاكنلاب عيرلادحا
  امناضميرلا لاقف صدا ضيرل لاق مص هنم ورا
 لجأ 3 ابةروصف كامعو كاوداو كاوحاو تناىثري
 تانباعينمابلوانب ااهرإو اف ةارها ةجيرا ةوخا
 نيلنباضف انبااهدإو أف توحارحا ايحوزتف تامو
 هنوكل ىا تاثريامالاقف صوا سيناء لاقف
 ١ ضيرلا يوحا هوك ىاكاواووشإل ضئرملا خا
 باو ضيرلا ماوه ميوملا ما نوكأ ىا كاوباو همال
 ١ ه ضيرملاىبعامزم وك ىا كاعو ضيرم ا عرب يصلا
 وجال ماعا هن الثو مادمال نوح ةن الذ لصأكاو



 ظ ١

| | ' 

 ١ ([لانريصهنموقابلا مامعاللو سرسلا ماللو ثلثلا
 ظ ودا تسون شرب نمر اقف صواني
 || جوزنو مال ةعوزحلاو بال ةعارهادجا عيحتئمع
 مال ىزحالاو بال ارهازحاىا كاذك5 اخ اصبإ
 . | جنو نيتش اهدار اذ عيمصلا ما ضيرلا ونا عزو
 | . | اضياعيرلا ما جرتو هيرال نمنملا تح جسدا
 . || هساحأو ضيرلا ما عيمصلا انجورفناتنب اهراواف |

 || مصل اتحاوهمال ضرما تحاميصلا تو هيبال
 ' | بال امهارحا يصل اعد هبال ضال اتحا همال
 ١ ٠ مالهدالاو ب الايحارحا ميصصلا انل اخو مال كضالاو
 تاجوزوبرا لصاحئاذ ضيرملا ت احرز نيتعيراو
 | «لهمشتو نالتاوحاث الثو مالكا تخام ماو
 نب دروس رْدالُث تاجوزلل شع ورسم جادا
 اداالوأمهنيب ةيوس ةويرما مال نيتحاللو نانث اماللو
 نارام باب ملعأ سعت هدداو نهيب ةيوس ةِبامت بالا
 ظ أ نم مرن نجربع بيب راك و ماجرالا ىوذ

 ف انصا عبرا ىل نوعجر ياذا ناو مهو مهترأاع
 اواو ت انرلادا/وأ هد تيملا ىلا ىتياني نم لو الا

 تانب



 4 رهو تيم هإ ىخنينمؤاشلااولزن ناد نبالات . 2
 ١ نثلاكلا اولع ناو نوطماسلا تارجاودالجالا
 يواماطمتاونال ادالوا معو ترملا وبا ىلاى تنم
 و مبىل لي سو مالا : ىخالااو بو اقلطم ةوحالا
 8 مو ارجو تملا دارحاىلا ىمتني نم عبارل ا اولزن

 ةلوؤكلاو اتلطم ماعلا تانبو لطم تاهعلاو مالا نم
 الذ تيلعاذااولزن ناو مه داكو اداثلع است ناواقلطم
 درا ن منا ماجمإلا ىوذ ترو نمل نع نالخالاف
 اجا لنعنالئاهظي اهناولاما عيمحر اح الوهم
 اوميليزتتلاره أ بهذ ماهدحا ناسزم كلذ يفد
 مالرضالاوهوءاصأ ةلزنم عرشك مهابرننل كاذب

 ح سش/ؤ لاقو ةلب ان تهز ج وهو زمنا انسعا

 ١ ١ لاح اريدقت هللا محر لسح نيرا نعو بتنرتلا
 لها بهزكبهذم قاملاىفو اجرالا ىوذ وبمجاعا ظ

 مهنسإك زي هنا ليزتل الها بهز صين نتلا
 ميصمإلا لَ تالاخلاو لاوحالا هب ىلري نمةلزاه
 ةلرتزموؤذايإم سجل ءاويرشا اذا مهتس لالا

 ةازافت اهعلاد مالل (أحالا١لاو ةتيملا ىه تن 0 ظ
 اة سجل عاو ورشا د مهني لال مسميت ن



 اك ا 00
 نمل ارم د:مسلاف ةرحاو ةجسدؤ ةدحاو يجزم |

 'م رق ثرأو ىلارحأ بسن اذ تيمئاوه ب
 ”ااعتنلا كب تنب جنرال 2

 نافرلوالا ما الك ةيراوعاهسانالا هساثلل
 نثفلخ تبللن اكسر در اولاإا قيس اووتسا
 نة يسرزلا نهطدجب قابلا لالا مشو هب نوادي

 للان !ترد تربو تاب ت نو دوجوم مم

 ظ تبب ىنيلو هعابر | ةث الث تنبلا تنبلإ ابرام
 سىجيسو نيالا َن تربو تنبلا نيد نولي اك هسير نبالا
 الذ نبا تيد ردو نيني ىتدبك هب ري نم ىلا

 اهماب نجي اهم نال نيبلا وثب عمن الا تنب كنب 1
 لزننيواعمشرحاو لك باص اادوامعم تن اكو
 00 مزتلخو تاممناو ةلزنم
 لونا عر امديوسلا داناو هر وكذ نيب
 0300 0 الا

 ظ 0 الاونيشنالا ظج|يماذلل
 مالا تنايواو نيينالا طري لل ايهينرب مم

 0 لمعو مهيب ] بشن الف ا.رهال اهتاوحا اود اك مهتم

 وص سس سس سس سب سس

١4 ْ 



 الا بارجلاو 58

 0 'ًانيوم دا يجلاو تاولاو الاغا و لاو ىحالل ئش الف[

 ' قانا ثراولل هقسسل تنبلانبالدلكل املا تنب تدب

 م زءالاهأ بهذعف انلا بهذلاد ىئناواعركدز ضال
 تير يسعد ذه هاظلاو سفح تهذم 0-5 ىو بذالاف برئالا نؤيروب مهنال كازياومس

 ظ 4 عبارلالكشلانلاو كاكا ىلعذ انلاو نا انلايلعلوالا
 , يمال مزح دحاول شال حورفلا نم نمت زف# داي
 رمال فال هاف لوصالا نم مهتما حام أداهو
 :رمزحأ م ادابو مالل ةوخالا ئدو ٌوح١ !تانبو

 2-5 نونرويال ةسيكامل ناانمرقو مهبل للي نمو مأ ايعالا
 10 | تلاع ننام اب نا هنباو رول ل

 اهني لال تب تندو تب نبا نع تام ةلسسم مرو عم
 اننا نعام امش اقائتا نيالا حل تمركذ ل

 كرب نبانسأو سيد نباكبو تنب سان غنام اسم
 0 هقبسلاةازتا هدحو تنبلا نياللاملا تنب تند تئيو

 06 اىارجو كيب نبا نعت ام امم ثاسولا
 لهل ئتبالو ءرحو تربلا نبال لاما ةبارّقل ال ضأ بهذم
 ةئالث تنبلا نسال ليزنتلا لها بهزجلعو مالا

 كدب نبا نع أم :لشسم عب
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 لعد لحل "الكي ارقلالهأ بهزم ىلع م اكارحو

 عايراةثالث تبل نبلو عمدا زتلالصا بع

 0 اا ناعماسم
 لم بعذر لعوق وسلا حالا تنبل سال قبارقلال ها
 هنلائقُسلا خالا كيلو فصنلا تزرلا نسال لبزتتلا
 0 لاو ولا ع

 به ذبويو تدل نال ا: ارفلازها تهزم
 [ةقيفسل تطهلانيالو فصنلا ننبلا نال :زيتلالها
 ةدجو ماما ارجو ترب نما نعام زاك طولا

 ١ لزتنلالها بهذهلع عابرا ةثالث تلا نبال ما با ما
 بعل لعو م الأنا "ل شالو عر مالا ا

 000 للرب تملا اللا ارقلالها
 7 ىرخأ نبا تنب نعت نيو نياو نبا تذب تكندو تنبأ

 ٠ | كعدوحو تسلا نبال لالا تارل| اها بعذهياعن
 اطرص عة اهتنبلا نسال رتتلالها بهذه

 تب تبلوطيرإف ”ةئالثة دزه نءالا تنبتاملو
 لئوكل هبا درا قة الئ اهنحاعم ىزحالا الا
 3 ال جانب او تنب نب |نعتام لسع نيشنالا ظح

 نمل نسال ل املا ب اقلال عا بعزم ىلعف مالك تندد |

 مزحز



 بى دأ رم نال كل ٠ هزنتلا لهأ بح .ومزحو |

 نعام ةلئسم تنبلا نهب ىلدان؟بورجم خلاب
 تيوب ال خا ت نيو قضْس خاو تندو ترب -نما

 روحو تبلا نسال لاملا دبارقلارها بهزب لعق مال
 ملا ىبلو ىصنلا تنبلا ن دزتلالها بهدم
 0 اسهال حالاو بالل خالاىدبل الوىابلا قيقا

 اخو نال لاهو ينقُس لاخو تيد نبا نعت ام

 لعد وجو تبلانال ةقلزعا بعنيعف
 لائلاو طاق نع ةنسامن تيل نبال لسرزنتل كا هذم
 ئئنالورحأوطات مالللاللو طيرا د: مج قيقتسا
 اجو دق هلا تنب نبا نعام دامس بالا لاهي

 تنبلا نال لال :ءارغإ | ها بعنم ىلعذ مال ةلاغو ب
 راع تنبلا نبال ليزا زها بعذر اعو صو
 ياا ةنالثو يرش ثالث :ةمّيشلا ةلامف اا

 همالل نلاعإأو سخحورحاوطاربق نالا هلائلل وطارق
 0 ب 1
 تبعلميعف م اا لاو بال ةلاخ و لاخو نيفيقش

 لما زملسو 0 'لاملاةب ارهلالهأ
 ةئيامت تنبلا نبال لبرزتتلا

 عسب سي سمو

0 



 اول ملكنا طرقا نامارق بالى

 ظ ووو

 | | الءاهنيبة روس ةلب انك لنعون شالا ظج شكا
 0 تنبننان عت اف ممرالا نسةلا لاو لاخلا 4

 ىلهت مال ترو بال دهن رو ةَقِبعُس ةع تندد
 بهزمإلعو نحو تسل نال لالا هب !لالها بهذ
 زا ثارولل سببلازباقبسل كا نازي كلان مري تلا لها
 لئعوو ةرجا تولدحا ناوان لسعرعم تارلولا قبسلا
 | اطير ش كوتا تنبلا ندا ميا نيل زمام نسهر مطب انا

 تبلوأوا قرع و2 براق ةعبسرةرقشلا يلا

 قسم تددو تدب نس |نعتامةلئسم طارق اسمو

 لالا :اقلالها بعلم ىلعف مال تتندو بال تدسو
 سنبل نال انتل عا اكل ل هديا تلاجاال
 اما ل قال تصل قدس تياوانصلا
 تببومال أ | تزيو ترب نبا نعك ام ةلئسمم مالإ علاو
 تلازم يتلا لحأ بعزهيلعت بالو نم
 كيصنلا تلا سالززت .نئلازهاسهذ ىلع هلحو
 ا !ىبل



 هدجو تنملانءاللاملا ةبلقلال ها بهذبيلعف
 اللواط اريق تعا تنبلا نباللرزاتلا لما بهما

 ةعيرانال ةااكو طاضاسمو ناطر ةقيقُسلا| .
 "وطاف سس امحا ةعلا مال ءلانللوام ل قرصا

 طقس محا ةعيراو طيرازف ةميرا ةقيتعشسلاةمعللو
 ظ مل علاق سايل ئالاو القابل ةهلاو

 للسيل ءاوابت هلباوطار رسما ةثالثو طاربت
 لئابال | كريو قيتش خا تنبو تدب نبا نعت ام

 ا ويصوم“

 ينج ميم م نص <
 ا

 م و6

 3 نمالل املا تارّملا اها بهدم ف نال تح

 فصنلا تنبلا بال ا
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 اسسلسلا بال تالا الو تلثلا.بالا الا تييلو |
 "قس تحات تندو تيد نبا نعت ةأكسم

 زم عو رجو تنبلانءال لاما ةبا مل ]ها به ذم
 تنحالا تاو فصنلا تسلا نب الليزنتلالها

 خاتنبو تلد نبانع نام اك منصنلا دقسلا
 لجو تسلا نال لاملا ب اقلازها تهز ء ىف بال

 كلو نصللا تببلانمالؤ يرسله !تهزيزلعو ظ

 بال تخا نياو تبب نا نعام دانس ضصنلا خلا ١
 ىلعو ءرجوو تنبلا نبال لاما هيا ئلا ره به زم إف
 تالا نءالو ئصنلا تلا نءال لءزئتلا لها بهزد
 ىلعف بال تخا تننو تدب ننا نع نأ امه صنلا

 بهز لعد ؤحمو تبلانبل لادا باقل ]ماعد
 | فصلا تخالا كيلو ىصنلا ىنبلا نيل ليزتلا| ها
 | مال تيو مال خانماو تب نبانعتام ةلئنسم

 لو تبلا نزل لانملا مال تنجا تنبو مال بخ أنبا
 5 ةقيمَس نيعو ترب نبان غنام[ تهاقاقنا
 اعومرحو تنبلا نال لاملاةباةلالها تبعت
 نستسلم

 ظ ياو

 بال معو ةتاياسماب هوه ا
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 لكو ىصنسلا بالا هلل و نصنلا ت ىلا نب 'ليرتتلا

 ظ نامرائسم لجو تنملانسال لاما ةب ارئلزعا بعذم
 ناللالةلقلالها بهذيواعن مال متواشنب نبا نعأأ

 نصمازملا نسال ليزنتلا رجا عز مىلعو لجو تنبلا |
 : ةمعو.ىنب نبا نعنام ةائسمنصنلا مالل معللو

 ” دحواشنملا نبال لاملا تارملالها يبا
 ظ 'ةمللو فصنلا تبل نبال ليزتل لها بعزم لعو 1

 لاويناس د بيل مقا ١>

 صج عو لجو تنبلا نبال لال ةيزقلارهأ بهزم
 قّسصشلالاكأو را ةثالث تنبلا نسال يزتتلا له
 ظ هوود :قنقس لاو تن نب نميتاتلط ردا

 باير عوادحو تيبلا نبال لاملا ةد قل لها بهزن
 ١ ل ةلاخلد برا ةثالث تبلا نمل لبزتتلا لها
 ١ ىلعف بال لآخو تب نبانغ تام ةإمسسسم عير

 اسمو

 عيعبال لافنلو عارسل ةخال تنبلا نبال ليزتلا لها
 ظ بال ةلاخو تنب نبا نعت أم ةللسم
 ا لكاددحن ءو نحو كتدبلانءال لام اهل قلازها أ ٠

 ءالو عاب سا ةئالث تنبلانسالاليزعتلا



 ..|لهآ ب عاميلعت مال لاهو تبنبنعتام ةائسسم |
 ظ مراتلازهاتهذمراعو لجو تنبلا نسال لاما ةيزقلا
 ( رام ةلئسم عير مالللائللو عابرا ةّن الث تبلانبال

 ١ لاما ةبارقل لها سهذم ىلعد مالزيإ اخو تبب نبا نع

 | تبلانيال]ءرتتلا)هأ بهز مواعو مرج تملا نال
 ' [|[نيبازعتام ةلئسم عير مالةلاغالو عابرا ةشالث
 ' ||ةلفلالها ىهذميلعف نالواقشش مجينبو تند
 . || ناللزتتلازهأ بهذمواعو لحو تيلا نسال لأملا
 || نازعتام اممم فصللاملا تبلو ىصنلا سنبل
 1! 0 عا لاس دارو
 || قكلذآ ةوفاشلا نيلي تلا زها بهذموأعو لج
 ١ نصا علادالوالو فصنلا تنل نبال ةلب انا دنعو

 || بهنمىلعت مال مت تيدو تس نبا نعت ام إسم
 لها بعزهيلعو حو تسل نءالل ىلا ينقل ها
 ننبلانمال ةلب انك ادعو كا نكة يعد اشلا نمل زغتلا
 نءانع نام ةلئسم فضلا مال اتارلو ىصنلا

 نااللالل ةدارقلال هأ بهذ م ىلعت لاخدالواو تنب
 :مداشلا نهليزتلا] ها بهز يلعو حو تنبلا
 دالوالو عابر  ةئ الث تنبلا نبال ةلب انحادنعو كلذأ

 لذا



 | تام ةلئس عرتلاغا دالوالو عابرا ةتالث تلا ]
 تنل ىنب ناو نب تنبو تيد نس !نعأ
 لفهم كتل تبلا ينو تنبلا نبا 0

 21 ا لا ااا

 الامان ارهلا و عابر أ ةتالن ان تنبلا نيالليرغتلا | ]

 | ىىنمعوعو زهو تلا نال لاملاةيارقلا) ه١ بعلم
 ١ نال ةلبان كا لنعو كل 8 ريف اشلانلزتلا له

 ظ | الو نيثنالاطخ
 | تءزنا نعام ةلكسم اقافتا تنبلا تيد نبال ئش

 | متو نيل ننال لاملا تند نبا نباو تبنباثندوا ٠
 اثنيو تزد سا نعام ةإهم ذو هقسلا اتا
 لالا ةيارقلارها بعز ىلعف مأرا لجو كدب تن
 تلانالليزاتاإلمأ بعذبيلعو هدجم تنبلا ئءال
 تنم تنبل سالو عيممالا بارجلو عابرا ةئالن
 لا 0 ترب نبا نعئاوةلغم
 ىلقءرحو تبل نبال لالا ةيارقلا لها بع ذهل عف ما
 دجلو عابرا ةئالث تنبلا نبال ليزنتلا ل ها سحذم
 نام هزلكسم مالا نا ناري ْننالو خارعبالا م انا

 ديما باماةرجو مابادجو تباع
 لها بهذمؤعر لحوم تبان كللاملا ةبارئلا لها

 لف دلادالواو تن نامت سس عيش ظ

| 

0 



 ييسر نعد هلم مالا بأ مأةيجلائشاالو | ١

 تههزد ىلعد قبس : اب ابره ا
 لع به ذمولعو لجو تنبلا: نساللالا ةرارتلال ها |

 كاشلا قّسّسلا تالا بلو ىصنلا ىربلانااليزعتلا ١
 نبا ن منام ةانسسدسلا ةقيقشلا تح الا تنبلو ١
 بعذبىلءف بال خا تببو ةَقبَقْس تذانباو تنب 1

 :نلازجأ هزم ىلعو ءرحو تسلانءاللالل باتل ل هأ ١
 نضنلا هعيش حالا نألو فصتلا نبا نءالا 4 00
 فتن نب انعتام ةلئسم الا حالا تاما ئشالوا ا

 | 1م منام سالم تيان 0 2
 تنبانيالزئرنتلا ها بهن عوءرحو تببلا نبالا ا
 0 تالا تنملو ثلثلا تالا نءالو فضلا | ا

 مالخاتنبو مال خا نءاو تنب نءانعّنأم لاسم ٌ

 تمن نبال لال مال تخا تنيوومال تخانباف ظ

 لال ااه بعد ناس ل ا
 تيلنيالليزتتلالها بهذييعو مدجو تنبلا نبال

 :يللوةْثالَت ةقيفْسلا ةئىللو خر شع نم ةسنح ئصنتلا ظ أ

 نامةلنسم تعلن مزح مال ةملاورحاو بال ظ أ

 نع ْ
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 ةقيقش ةلاجو قيقشملاخو مال ةرعو تبنبأن ع نعأ
 هيلع يرط بلا نسال لالا ةلازمأ نعنع 0
 ل اكو كلثلامال ةهللو فصلا بلا نبال ليزر: تلازها | ٠

 نينا هج شبر كدلل امهنيب سكسلا نتقبقشلا ةلاخلاو
 بلهيادف بال ةلاولاجو كتب نبا نعتان لكس

 لهب هذملعو حو تنبلانءاللاملاةياقلال ها
 | بالا هلاك و لاخلاو عابرا ةثالث تنبلا نبال ل ننتلا

 ا / نبازعتامةاذم نييتالاظحا ذكر اهنيب ع
 لام لامل ةباضلا|ه اتهذح لغد مال ةلاو .وماللا خيو تب

 تبلانإإل : زله 'بهذجيلعو حو تنبلا ننال
 دلل مهيب عيملا مال ةلاغاولاغلاو عابرا ةنالث
 .ةنوققشس مت تنبو واكند ننانع نان دة مهنيينالا

 / لجو تبلازي اللام ةيزقلالها بهذي عغ بال مع
 ظ ماسنباو ىصنل تلا نبالليزتتلالها بهذمولعو

 ظ

 0 اسعا

 نعام لم ناللملا تبل ئسالَو ف ةاملاقصّسلا
 ظ لعبه زمول دذمال ةععدالوأو مالمعتسو تدب نبا

 ليراتلا هاب هذه ولعو هرحو تبلانءاللاملا ةبارغلا
 فصنلاتنبلانءإل دل نخانعدكلازكت ةيففاشلا نم

 _2اتمشسدسلا مالريعلادالوالو ثلشلا مال معلا تن



 | صزمإ ىف هلاع  ,الواولاخدالواو تبب نانعتام | دالواو تب ننارع تام

 ا نالتلب انيادسعو كلزكة يفداشلا ن هليزتتلال ها
 | ا اوالو سرس لاخلا دالوالو عابرا ةئالث تنبلا
 ظ نيئنالا فحمل مان سدس نضن هلاك
 ند نباو تدب تبدو كدب نإ |نعتام ةلئسم
 لم كولا تنبلا تربو سنبلا نبا نيب لالا تنب

 ١ ىهذبعو نحو تبل نااللالا هب م

 لجو تاب نب اعدام اكس انافتا نيبشنالا حا ا
 مآ نأ بازجوبأ ابادجو ما با

 1 بهزبولعو هدحو تسبلانبال لاملا ةيارئلال ها
 مان اريلاو عابرسا ةثالث بنبلا ناللئزنتلالها
 ايا بار ىلا يو بالا مالا باد نسال عبس
 ظ 3 نادت تب تاتا

 | لولا لها به ل
 سدسلا مبادل تصنلا تبا ئبال ظ

 مل بأما ةزيلا شالو قالا قيقسلا خالا تنبلو
 ةدقش تح لاقت بداري نانا

 وبالعا تندوز 5 بال تحانءا

 انهىع



ْ 

 ا
 ١
 ١

1 

 ملة يا ملا زه أ بهذه
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 مال دعو تنبنبانعنام ةلّسسم بالل خالا تببو
 ظ بولت بال لاذو ةقيتش ةلاضوئيقش لاو
 لاب هز جاعو ءرجو تنسلا نبال لاملا كب لشل لها

 ةلاكئاولازللو كلثلا مالل علا مصل نبال ليزا
 الون ينال طخ يركذ زللامهسركسلانيفيقشلا
 ,ادوبالةلاذو تنمنب نعام هل مالا لاخلا

 نيلانماللاملا بتلزمابعذ دولت ماللاخومال 3 4

 ] تحالا نبال ْئْش الو نصنلا يكأذ ةفيقْسلاّت والا |

 ظ

 ظ ةنالأ تنباازيال ل ييزانلال ها بهذ لعو هدحو |
 درارق ثالث بال ملكا و اطار ثعةبامتءابرا

 أ ]قس احا ةبيرا مال ةلاخلاو طيف ساحل ةث اليو ٠

 ساهم ا ةئالا ملحا طارق مال هل اكلاو
 تيبوىت تببو تب نيانعت أع

 .نيوتنبلا ناللالأةبارقل لها بهذوواعف مالمعا ٠
 قتلو فصنلا تنل نبال ليتل لما بهذ لو 1

 0 ا علاو بال عل | قشل يش ايو فصنلاق سلا معلا
 لا كج ام جل

 سل



| | : 

 ١ [نساللالا ةبارقلا ل ماب عدم اعف ةلاحدالراو
 | | ةيفاشل نيلي زاتلإ ها بهذم ىلعو نحو تببلأ
 ١ || ةمعلادالوالو فصنلا تنملانءال ةل ايلا ردعو كاذك
 . ١ ًاكيدلاكا دالوالو نييشنالاظحتمركرلل مهيب ثلثا
 ٍقذال ةقاخنيئنالا جا تمركللا سه سدسلا
 باب درومملاورحاولا نري صاخ ال نمركذ ام عيجف

 ثنبثنب نعتام انس م امهر عمتندلا تنب ثاربعا عبو
 تنبنباو كنب تسنعن ام ةائسلا لا جال طقف ا

 تب تنب تددو تنب نبا نباو تدس نبأ سيبو تسسإ| ْ 2٠
 تيب نمنام ةلم انافتااهدجو تبلا تبا لالا > ا

 باتل لاما الا لها ب هزمرلعذ ماب ارجو تد ا
 اياقثالل بلا تنيازيز الها به دهرا ءواهدحو 0
 ظ تدو ترد تدب نعت اه دلما عبس مالا با روللو ظ أ
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 تبل'ت با لالا افلا ]ها سهذمىلعفق لس عا
 وصنلا تبلا تيل] ب ناتلال ها بهذ مواعو اهدجو
 تين تْند نعت ام ةلئسم قايل قنشسلا خالا تيلو
 لأم :ياقلالها بعزم ىلعذ ةّقبقش تحانباو
 تسبازيزنتلا لها سه زى ىلعواهرحو تببلا تنبل

 لس اًمصنلاةقنعشلا تالا نبالو فصنلا تنبلا
 ند



 يلا كنا تنل, رخأ تبل تبل 2

 بعلي

 دع هيموسم 0

 بالغا تيدو تب دنب نع نام امم فمصلا|

 ىلعو اهرحو تنبلا نيل لاما تبارقلا هب هنهراعفا
 نال جالا تنبلو ئصنلا نا تيبإ] .نكلازها تعلم

 بنالال تو |نساو تن تنب نعترام لكس نصنلا

 | قواعد حو تنبلا تنبل لالا بقل لها بهزبيلغت
 تضل نءالو فصنلا تسلا تاز نعت الها ب هذم
 | نخا كدو تن تنين تام:لثنيم فصنلان ال
 اهرحو تلاتنسل لالا دبا ةلازصا هلمىلفد بال

 تنسو فصنلا تلا تنبل لدزةتلا ]ها يضل
 غانءاو تبد تنيزعنا, جاسم فصنان ال تحالا

 لاما مال تحاتسو مال تخانباو مال 3 تيبومال

 تيسر شب نعام ةلثمءاقاؤتااهدحيو تملا ترسل

 تنبلا تما لاملا ةباءلا لها بهز, ىلع نقش ئعوأ|
 فصنلا تبلا تنبل ليزنتلا ل ها بهذه عداهدحو
 دالدعو تنب تب نعام ةلئس عى ابلا ةقيّقٌسل ازيعللو
 اهدحو تنبلا تبل لالا اقلها بعذبوافو

 رس



 يف مالمو تن 0 قابلا الا
 لل اهرسرع ثسلايكبل لالا با ارقلارها

 | توابل مئاع نمل تيبلا بسب از .زئتلا |

 0 امس تنبلا تنبل لال ]
 نام ةائسم ىصنلا مالل ةملل و ئىصنلا تببلا تبلإ

 ةباذلالها بخزمىاعف قس بم (نرو تنب تذهل
 ننللبزتالها تهذدولعو اهرحو تنبلا تبلل لاملا
 ا هلسم عيرا قدس لاو مارا ةئال تنل

 ] رتاذلا ل هأر هزم ىلعو ةوسقسل او تيد تنب د
 ليزاتلالما بهذ م يلع واهدحو تنبلا تبلل
 ةلئسم عبرلا:قيقشلا جلاخلإو عابرا ةث الث تملا تنبل
 لصا بهذ ميلف بال لاخو تنب تنب نع تأ ا
 | وسي وبصل سيلا ةيزعلا

 عج باللائلا و عايرا ةئالث تنبلا تبل لسرثتلا
 صني ىف نال هلا كنب كرب نم تان ةلشسم
 لام هز لع وا هرحو تنللا تسلل الل ةبارزئلا ل هأ
 عام نال هاب عابرا ةنالث تنلاكئنل 1 ودنا

 السم



 |ىنبيلعن مال ةلاخوا لاخواتنب تنب نعت أم نسم ظ
 | لهم ذميلعواهدجو تلا تنبأ لاملا ةبارقلا ها
 . ماللةلاخئاوالاغالو عايراةثالث تنبلا تنبل ليزتتلا ا

[ 
 ظ

 مل“ (ج ©

 |مدالرا ونوس مع تدو كنب تنب نعت اه هام عبر
 و تنبلا تمل لاما ةب املا لها بهذم ىلعذ مالو ا |
 تنبلو فصلا تنبلليزغتلا لها بهذهلعو
 دعو ةلبانحادنعىقابلاماللوا باللوا قيقا معلا

 ةلئسم ىنبلا تبب عممالمعلا تبل ئشال :صفاشلا ٠
 ةيزئل لها بعزميلعد ةعدالواو تب تيد نعتامأ
 لال بعزل عو ادعو تبل تيللاملا لال ٠

 نصنلاىبلا تبل ةلئانحلا لنعو كل زكةيعفاشك ان م

 ًالواوكدب تببزنعت ام ةلكسم ىصنلا :ىلادالوالو
  تبالالل ةباقلال ها بهزمجلعم ةلاخدالواولاخ

 مههاشلا مزز تلازه بهز ىلع ءاهرجو تسلا ٠
 دالوالو عايرا ةثالث تسلا تنمل ةلبانحلا دعو كلذل ١

 تبب سند نعام ٌلئسم هبرلا ةلاخلادالواوا لاخلا
 ةرفلزع ا بهذمولعف قّصش ح تبدو مابادجوا ٠
 ٍلراتلالها بع ذم ىلعواهرحو تبل تمالالل ظ

 | تنبلو سدسلا مالا بادىللو فصنلاتنبلا تبل |





 قيبقس لاؤرو تنب سرب نعتام :لئ مدس مالا
 تنيللالا مي اقلارهأ به نيواش ةقئسؤولا>و
 ترسل تنمل لس زنشلا لها مه ىلعو اهرحيو تنس |خ

 اهنبب عيملانيقيتشل ةلاخلاولائللو عابرما ةثالث
 دوتزب ترب نعام ام نيشالااف حل كهل ْ
 !نيبل ين |ضلا زها تهزم ىلعف بال تلاجو تالا

 ةشالث ترببا تيلإبزنتلارها ىه زير عواهدجو
 اظح شر كزلل اهب عيرلا بالل تلاكأو لاغاو عمرا

 مال نلاجو لاخو تب تنب نعام ةاممنيششإلا

 ةلشسس نيبعذلااعاب ابق لاكدانسلا لشؤك
 ةلاخدالواولاخ دالواو ةعدالوأو ثني تيب نع نام |

 ا | ىلع .واهدجو تنبلا تنبللاملا سا قلازه بهذ بوف

 ةلب انفو نازك يناضل ني زال لما صا
 ل دب كالا رةرعلاوالوالو فصنلا تنبلا تأ
 . ١ لواامئللز مهب سرس الت لاا دالٌو الد نيبئنالا ظح
 نب تنب نع نام لحم كل ز[سيس كتل ملال

 | ىلش ةَقيِقْس تحانءاو سقس اك يدو ما بازجو

 | ”لمطو اهرحو تنبلا تبل لاما ةرارقلا لها بهذد
 | سرسلا مالا بارو فصنلا نبل تبل ليزتتلالها

 وب نوجه ج وح م ١ وهج ج6 يح -
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 ١ | تالا نبالو ث ثلئاثلئ قتلا حج لا حالا تنمو 0
 تا

 اضزهلضالتخا 7

000111 
 ارفيقشلا تحالا تبلو ىصنلا تنبلا تنبل ليرتتلا لها

 بال تحا د تبدو تنبب تنب نعنامةلكم قابلا ٌ

 حا تبدو م ا تح |نباو مال خا تبدو مال غانباو |
 71 لاملا ةبارقلا لها تحلدو أكو م ال

 تلو فضلا ثنبلا تنبل لد ةينلالف ا لبهلل كو ا

 انسه مالل ةوخالادالوال ئشالو قابلا بال تخالا| ١ ٠

ال ةعو نال ةعوتقيقشس ةيعو تدب كنب نعن أع ا
 

 ايدو تببلا تنبل لالا ب ارقلا لها بهم ىلعذ ظ
 :ولاو فصنلا تنبل تنبل ليز تلا لها بهن لع ظ

 بصب مالا ةههللو نم صيو سمح ةقيمُسلا
 تنب ننام ةا سس فصن بال نيمو سض ظ

 ظ 1 تنبلا تبللاملا ةب]قلالها ١
 ١ ا ال 1 ل ا لا ا

 :' ١
 ظ ظ 1

 كوب -1-- 3 ' 7



 ٠ ماللاخو ال ةلاخو بال ل اخو تن تن نمتامأ 5
 ىلعو اهدحو كربلا تبلل ملا دارقلا اهانه لذنواعف
 راب عابرا ةئالث تبلا تبل ءرنتلالهابهذما

 هلو طر كثو طيرارت 5 ةثالث بالللاكاواطأق

 ةلسوحاو طار مل لنادي ائو طاف بال
 | نالوا قّسس مو ةلاكو تيب ترب نعت

 3 نببلا تبلل للا ةبارقلاها بهلمواعم مالوا

 دلاخو نصنلا تسلا تبل ليزنتلال ها تهز مولع
 ظ قابلا مالوا بالوا قّيشلا علا نبلو رسكسلا مالا ظ
 41 يع عم مال معلا تبل ئشال :يفداشلا لنعو ةلبانحلشعا ظ

 ٍِ يما نشالا ب امو يقال ةمجاخ تنبلا تند
 ع .اهتتاوجاشعدنبلا تيد عمناكولاكدرعتلادلحاولا

 5 دج كيم اب انكذام اعزهسصت ري يال الشم
 نرحب طقف م بارج نعام لنا عع عم مالا فا
 لقي عاتنوم ما ىلا ل جزع ام ا. لاملاع مج
 .ىلعفةةحو مالا ريا لالا ارقلازها ب هزم ىلذ
 ظ حالا كيسلو ثلشلا ملا ك اريل ليزنتلا لها بهذ
 نشات خا نباو م بالجن عنام لسمو (لاقضسلا
 ظ ىعو ولحد مالافلارعلا لامي شالا بهز مرات



 تول رالو ناسخ مالا قاري ]رات اره بهذم
 نبو ماو ارحن عنان ملأ سامحا ةئالث ةقيقسلا |

 الاؤارجلا لاملا يقل لها بع يول وف هوس تذا
 م ناسعم الاى رخال. زيتلا )ها هز بزعو لعد
 نعام لمه س اجا ةثالئرققسسلا نضال تنلوأ

 لام ناقلاهابهذميا هد نال خا تبدو ماو ادج ]
 ىناريلاليزاتلالم بهدم اعورحومالا كادجلا
 دج نعام ةلئسمقابلا بالا جهلا تنبلو كلشلا مالا
 ! لاما ةلقلالها به نموت بإلل تحا تبدو مان
 ”نعمالاو اريل ليزتتل ال ها ب هذمولاعو لهو مالا ىلإ
 لج عن ام ملمس س اما ةث هلث الا تداالا تبلوا

 لاما تارقلا زها بهنمىلدف بال تخانباو ماى |

 ىناريلل بز كالصا بهز مىلعو حم مالافادجبلا

 املا
 لب ناتلالهأ به موعو هحومالاوارجلا لاما
 ةلطسم تل مالل خالازنالو ناشل مالا ارجل لاثأ
 :لقلالعا بهدم ىف مال خا تنيو ماهر جنعتام

 كال يزاتللهب عامولعو لحدا دلاواريبل لال ]
5 

 | تاك مسالا هث الث بالا تددالانءالو ناسضمالا |
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 زمنا تلم كلن مالل خا الا تنل ن أنن انلئمالاىلإ
 لالا ديارقلالهابغ دبل كمال ىحأ نباو مافارج
 ا ماكارجلا ليرزتتلا لها بهذ مواعو نحو مإلايارىل
 أ دحنعنامةلئم ثلل مالل تحإلا نالون أش

 | لاما ةبارقلا لها بهز لغد مال ف تبدو ماى

 | مالاوارما]:نتازه ا بهذ هىعو نحومالاى اجلا
 | بح نعد ام ةلئسم كلن مالل تمالاتبلو نان

 كارل لاما ةبزقلالع ا بعذييلدف ةقيتشةعو ماى
 ْ ١(كلت مالا ارهازيزتلا لها بفهم ىلعو زجر
 د ماب ارحنعنام ةلممناثل ةقرتشلازعلاو

 لووحو دل دارها .ةزقالءابعذم بال
 .انللىالل ىرعللو تلت مالا ىارولا ليز تلا لها بهذد

 ا اول مد ار نع تانيتلكم

 ليتلاعا بعذمسو لحد مالاىارجلا لاما بقل
 !لجزعت أم ملثم نال مال لهلإو نلت مالا ى ارول

 دسنو
_ 

 ] مالوار لا لاما :لقلارها بهذ واعف مال ةيعو ما ىبأا
 ١ يعللو تلت مالا ىا رجلا ب رتلا ]ها بهز معو هزحو
 نالوا قيقش لاخو ما آد جر عن ام يلمس نائل م د
 له بهل يراعاما اق اننا هرحو مالا ىإ دملا لاما 1



 ابانالهريزنتلارها تهزم وعاماو هاظم بالا
 ةلاجو مايا لج نعت أم ٌءلْخممالا ةرنالا بتجي مالا
 ليئتلاو تا شلالها ىهذمىلعد مالوانالوا ةقيَتْس
 متتنبو ما ارجع تام ةلئسم مرّت ارحل لال

 لاملا دئرقلال عا بهذ ىلع مالوا بالوا قوس
 قارا ليرنتلا ها با لهو مالاو ارجا
 لج نعام لائم ناشلثلا معلا ىنبلو ثاثلا مالا
 ةلئسم اقافتاءرجو مالا ىارجا لالا ةعدالواو مأ ف
 .اقلالهايبعذ ولعت لاخدالواو ما ىادحزعت ام
 1 اطمدحو مالاوارجلا لاما ليزنتلاو
 ةبارئلالع وعزم ىلع :لاخدالواو مادا جزع
 ا 0 نمو مالا ارجل لالا لب رئتلاو

 يلق ةقيقُس تحانئاو قيِقش خا تندو ماما رج
 2002 لصيو مالا .ارىلالالا تي قل زها تهذم

 تنباو طيراقةىبرا سرس مالاىارلال.زنتلالها
 ندا نيالو طاق تلو البار نرنع ةّيالت قيِقشلا خ لا

 دجنتتام لنا افلئ وطير اق دتس 3
 امغلم لوو نال حا تند و ءقمقش تخأ تيب فق
 0 الاد د ارىلل لاملا :يرغل] 4



 ءاوادجيزهنامل نس نينالاطعر ول تالا ١

 ةقبعسلا تدهالا تنسو سر مأل'ى

 لح نعام امس تانلا بالا خالا تنل 0
 لها هزبىلعف بال تخا تبدو تخانب ءاو ما ىإ

 زله بهذيرلسولحو مالا ىلاريلل لاما ةءلقل
 تربو تدالا نب! ناي ىقاملاو سرسلا مالا أذهل

 لالة يتلا )ها بهذه ىلعد مالا تنيومالخانءاو
 مالا دادجا ب زتتلل ها زمر عو اا 5
 ينير يوسمال خلان ح'نب| نيب قابلاو كلثلا
 تا تنبو مال ذا نءاو هاب ار جن عن ام لمس
 هدحو مالاىاربلا لاما ةبرقل الها بعزمولعذ مال
 انيبقابلاو تلثلا مالا ىار جلا ليزاتلاله تهزمزعو

 ىلعر كذا لضفاال قي مالل تالا تنيو تحالا نبا
 لال ّريعو :قبتْس يع و هاو ارحرءتاهةلا مه ئالا
 ىلعو هزكد مالا يناربلا لاما ب[ قل اله به زيوت
 ا مالاىإ اريل ليزنتلارما بعلم
 0 مافاذج نع نامل ماس رع لس نال زهلاو فص
 مال ىف اف لجبل لالا 0001 011/0
 أ زك ازهار هزجىلعو نخو

 ع ع



 تاما نالا لزم مههاه ةومملاوةملا

 . 5005متر ملردعل سقاباد
 صبر ود  ٌةَيِيِقْس وابو قْضْسلا نو ماىا رجع
 زها بهزجوعو نحو مالاىارجلا لاملا ةبمال ها
 لاخو هادا جزع اها مرقن املك نكرسزنتلا
 مخور ولا لاملا ةباملالهإ بهز مولعت ال ةلاخو
 اقانتامرحو مالابارهلا لاملا مال ةلاخو اخو مان رجزعنام اسم نازك ل بزغتلا ها بهلبولعو

  نالواوّسش م تبدو ماى نار جرع نأهة
 ا) ميتربو مابا رجزعت أم نام نائلثلابالوأ سام ليلو كلا راي تاه بصذم ىلع هرجو مالا فادجتل لام ةباقلا ل هاب هز ءىاعف

 مافادجا لالا ةيارقل اها به زبوادد ةعدال ]وأو ئ

 عفاشلادلع كل زكري زانلالها بهذم ىلعو ءرحو
 جوال ن انلتلاو مالا نبال كلثلاةلب ا.حتادنعو هبرغل

 اريلالاملا ةلاخدالواو لاح دالواو ماى دج نع
 , مالا دجنعت ام ةلكماقافتا لحومالا ىأ
 ايرفُس تخا تببو ىخا نباو قّصْس >ا تربو
 عع مالا دجلا لاما باشلال ها بعد موعض



 00000 ليزنتلا له أ بع ذمو
 نأ نمي قابلا قيشلا ال! تبل قابلا اتلثو 0
 | ةلئسن الا تالا تنبو تحالا

 تنبو تحانباو بال خا تنبوما با دجنع تام ظ

 ماو ادجل لال ةيارقلالهابعذم ىلهم بال تحأ
 كسلا مالا ارجل ليل |هأ بهذم ليو هز ظ

 تحالانب| نيد هنلثو بالا خالا تنبلتابلا الل
 ظ نام: 'ممناينمالا ظحرتم كل تحالا تربو

 تلج نباو الخ تنيومال جا رباو ماى! ل جزع
 لاملاةب ارملالها بهذ ءىدق مال تحا تبدو مال

 ىادجلا ل زتتلا ل ها بهذه لعد حو مالا ىار لا
 ريوسابلا مالل تس ججلا ةالوواو ثلثلامالا

 ةعونةيقس ل يعو ماد ازج نع تام ةلام مهن

 ىبارىلا لال ادب لقلال ها بهز دىاعت مال معو بال
 نالوا رجال نالها بهنجيأ و لو مالا
 ظ ةعلا او دس ةقبقشلا ةهلاو شع: نما

 امس مال معللو ناننا بال
 | ريشساب فشلا خو 0
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 لاكش ونال م انعلو كل مالاىبارىلاريزعتلا ]

 باللا> ومان ارارج نمتاعتلتس نقلا ةلأغاو
 اناقنا ةزجو مالا نارها لانا مال ل انودال يلاخو
 ئّيْس معربومال ةلاخو ماى ارجزغنام امم
 ىبارجلالال يالا لها بهذ ولعذ نال معو
 كلدلا مالاوارجلا ]زان ها هزم ولعو هزجو مالا
 نسال معا تنل ئثلالووتشلالا سبلقابلاو
 لاؤدالواو ةعدالوأو مالمت تبدو م اىلارحرعنام ٠
 هج اخافانتا لحف مالا نارها لالا ةلاخدالوأو
 ُُ هرعت هدحاولانيب صاحت الا نمركدامُي ٌقّدال ا
 اهزعوم يشلا حالا تب ثار باب ركدام اقضسا ظ
 اهتتيونقيتش تدان باو قنقش خا ثنب نعت أم ةااسم ١ ظ
 ناو فصللاق يشل خا الاتنبلةاذاما تعذهو هن
 | تهذموعو سكسلا اهتنبلو ىثلا ةقبشلاتحالا
 قالا كئلاو ناك ئلاقّسشلا ع خلا تبالي نام ظ

 ننال اطحب ان كال اهنبو دقات تالا نيا نيد
 .تسودال حا تبو قش خا كنب نمت ناو اا
 مم :بارملالها بعزم وافد تالجخا
 لازال كلزكليزاتلا لها بهزمولعو اهدحو



 نانلئلاقبقشلا حالا تبل مال خا تدو مال خا نباو
 | تندو تحانياو قضم خا تند نع تام ةل شم اقاهتا اهينب زيوس مهلا خإلا تنبو خالا نبا نيب قابلا ثلثلاو

 0 ةعور قيس ةرعو قيّهَس حا تدب نعت اد

 ظ ةلشسم قيؤيبلا جالا تنبأ ئشالاو عيماس الا ةدد#ب

 لهم هلبوافف مال ةعومعو قس خا سدد نعتاد
 ْ لمابع ذه يلعو اهرحو قيقشلا خإلا تنمل لاما ري ارقلا
 نيس ةلاخو اخو قيس خا نب نعتام ةلذسما | قّسنسلا خالا تنل شالو مالل :يملاومعلل لاملا]ب ننتلا
 ١ نانلثلا قيقشلا خالا تبلليزنتلارها به ذهيلعو

 مى __ :عتام نم نيصنملا اع ايل ةلاماي ادعوا هو
 تن

 | اهو قيشلاغإلا تبلل ةبارقللعابعذيراهتا



 .. [ردز ها بهزبوعواهرحو قبس جلا تلال ا
 ١ ١ ملةلاخلاو لاخلا نيدقاملاوناخلثلاقيؤشملا خالاتي
 | ققنم حا تبن منام ةاسم نيزنالا ظحلشمر كل
 ةرقسلا إلا تيل لاملا بال مم تند وقس ع تربو ١

 كنيوقّصْس جاتو عن اى :ل ثم اقافنااهدحم |
 اهرحوقتشلا جل اهبللاملا مال ةععدالواو مال مع ظ
 لاخدالواوّسْنس خا تن نعتاف ةا'اسم اقانقا
 ؛:اذانازتااهذخو ومش امالا كلاما ةلاخدال اوأوأ

 ىف درعتملاو رى اولا نيد صاينشالا نمر كذاهني قرئالا | "هجر
 تنحالا نبا ناره بان مدئتاركذ ام قاتخسا
 ١ تنح !تبيو نبانعن اف ةلياسم ريعوه دنقلا

 ىلا ةةعش/ زجل تبونبإل بال خا تندو ةقيقُس
 نصتلابالا خالا تلو نيثنالا ظح] مركزا مهني
 - |تنيبونءاوةقيتشع>ءانبانعتام ام اقافتا
 | ىقابلاو عابرا ةثالث ةقبوشلا تالا نبال ال تحا
 نيالا حر ذوركذلل نالا تاحالا تيد و نب | نيب
 تندوناو قيم تحا نبازعتام نلْخسم اقاقتا
 :ةِيمسلا تدالانبال.ءارقلارهأ بع نوافذ مال خا
 26 يبا ريوس مالل الا تردو نبا نيد قابلاوس احا ةئالث
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 تدوس مررره تلم | ٠
 لاكاذاو ةوسمال حالا تربو نبا نيب قاسلاو عابرا' 1

 / مالتجاتندو نبا مالل حالا تنبو نبا لدي ناكولا| .
 | ةعورفيقُس تحانءانعتامملثمنيصزملاوعا

 «تداللاملا ب شلال ها بهذ مولعذ نال ةمعودقستشساا .
 دال: علال: زاتلال ها بهل مولعو لحودقتُسلاتالا|
ال نبال شالو قابلا يقشلا ةعلالو عيرس |

 | ةلئسسم ت

 ظ لمبه زهلعف مال ثيعو مال معو َيِِقْس تا نبأ نع 5

 بهز مىلعو حو ةقبّمّسلا تحالا نال لاملا تب لصلا |
 الو فصن مالا نمرهللو فضل مالل ملل ليز تلال ها ١
 دممد>ا نبا نعتام ةلئام ةقشُسلا تحالا نبال ش |

 ألالا ّءاَقلا راها صنم ىلخم نيس ةلانو لاخو
 اليزاتلالها بهذ ميلعوهرحو ةقبمشلا نضاالا نبال

 أ ةلائ دلائل و سا ةنالث ةقبتشلا حالا نبالا|
 لنه نيشنالاظ جلخ ركنلل اههنيب نان نييقيقشلا | ٠

 ظ امالوابال لاو لاخو ةقِعْس ندا نبا نعناع

 | نبانعتام ةلنم نيصنملا ىلع اهل قلاكاهي
 | ته ذمىعن نالوا قيقس ع سردو ةَوِنِْمُس تدا|

 ايرلعو نحو تقيقشلاتضالا نبال لاما تالا لها |



 قابلا ملا تلو نصنلا تالا نبال ليزنتلا لها
 دالواو مال مستند و ئةبقش خا نبان عتاد ةللم
 اف انتا وصوت قيمُسلاء تالا نبال لاما مال ة ع

 دالواولاخدالواو ٌةَفيقُسْت حا نبا نعت اه: :
 ياخ اقانتا هرحو ةفسّصَسلا تحالا نبالل اا هلا

 نبب هدرعت نا نص صا شالا نمر كد امو قرغالا
 تحالا تيب ثاريه بباب سم امدرىتلازدحاوا

 ةقيقشلا ىذالا تبل بال كدا نباو نال خا تيد( 0 هجر ا
 ه ةَقِيِوُس تحا ترب نعتام ةائماقاؤتاسدسلا 00 الل تدالا نالو تلثلا بالل خالا تبلو فصنلا | 5 0000

 ةقيقشلا حالا تبل مال نياو بال تخا تندو 0
 حالا نبالو سمج ال تحالا تلو سامح ةثالث ||

 ةَقِِْقْس تح اني نعام امم اً اؤتا سم الا
 ةيزمللها بيزو ىلدد مال تحا نيأو مال خاتنو
 مالؤإلا تبل سماح ةثالث ةتنعْسلا تالا تنل
 ليزنتلا لها بهزمو سمج مال ثخالا نءالو سمج
 تخاتنبو ةتيقشت حا ترب نع نام اشم اذل
 نضال تبل افلا لها بهز حى ةفبقُس ةعيومال

 مب يي يرسل ا يو ل |. با ببتل ب__((_((ة

 هس اسس عما 0 وج يع راوووج جبسم بوكا اسباب 7
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 | ملون ليتل تالت عر مال

 ' اهرجو د قرشا لل لاما ليزا تلاله تع ذه لعو أ
 امال :عو نال عو رونق توا تن نع نأد ةاّدسم
 ا . ةقتبهشلا تضالا تبلل اقل صا بعزم ىلعم

 .عيراةثالث بالا ما الاله عزمي ةوامذسو
 2: دقيقشلا حالا تمل ئشسالو عبر مالا نهللو

 ىلهوتسلادو مالمو ةقيقنس تحأ تب نع نأ
 .ًامرجو ةقيتشما تحال تبلل زقه بع

 | لاكلو نادلثلا مالا نب ملارب بتل ريثلاإهأ تهل هياعو
 تاءدلك م هقيفلا تنال تنبل ئاكو كئلاقيتشلا

 يلفت بال لاخوقبتش ةلاطود وتس نا تنبنع ظ

 | اهرحوتقيقشلا تحالا تنل لاملا زب ملال امه لم

 ا ةيالث ةقبقشلا تالا تنبأ لءراتل ل هاله ىلعو

 ا ١ ةلئمنعباللاكلاو سن رقبششلا لالا سمكا

 ] 5 مال لاو نال تلاخو فرق تخا تزن ع ناد
  اهووقيقْسلا وإلا تملزاملا ةنارقلا لها بهذم

 ؤ ةثالث قيقشلاك حالا تنل نئتلا لها بهزس ىلعو >
 ظ نفل مالا هلاو تم نضيو رتب هاو س 5

 الث اخو دقيت تا كذب نع ناد ةلئمه سمج 1

2 



 ١ (لالذب ًاولازهأ بهزمىاهت نالوا قمقَس َوَبَتَتَم 5 9
 ا عن كمداعسما !قْصُسلاتح الا تزيل ا
 املا تندإو ئصناا 5 ةقيقبشمل اةيسااتحإلا تلا
 ْ نع نام ةلئسم ثلثلام ال ةلائللو سرسلا بالوا ا
 اي بال خا | كيب نعت ام مام اهريغ عم ظ 0 ْ نالل لا تنب ناريم باب هدتلاودحاوا نبك 3 ْ  ايفقءالتم ةّاخ انازنااهرحو قيقا تلا 6 ا تالا ةلاخدالواو لاخدالوا وفيت خا كنب 0 ا نه. ةلئسم فانتا !امرديوةقيقسلا تحالا تندل | ا ظ لالأم 3 ةعر اواو مالم كببو ةقيسءنحأ تب 1

 0/1 نيل! كربو نس الو نأكل :لا بالا جلا تبا نال كجأ 7 2

 ]إرم ذهل ع نيالا ظل اهنبب ثلثا بالا
 نالل حالا كيبل ب لرئلاما بهذي سورا زاتلا ظ
 د لرد بالا تحالا تدب ند قارلاو ىصنلا
 ظ ناو تال ع اكردنعنام ءائسم نيشئالاظح
 نالل ل سنتا الالف بعتها جل خا تيدو

 داو نال خأ تبن عتام:لنسماباال علا تبن الوب سايس سل وابل منوئاتعتالا 020200 تلا "انه عوؤابلا + 2( هلا تيرون بلو كان ْ
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 بال ةعو ةفِشْس ةيعو بال مج جب ظ
 هنيصدل اع اهلبق قل اكاهض كح امالتحا تندد

 اب 1 ىف ل ية

 طع حالا تبل لاما ,تبارتلا ها بهل دىلدت
 ةقيقشلانمللو عيس نال ىلا رب يتلا هاذ هىلعو
 ا / تيزعناهتلاسم بال حالا نبل شالو ىف ايلا

 لالا ةياقلارها بهز راهن مال ةعو معو بالا
 لادم بنش ءواهرجو نال حالا كبل
 تيلئشالونييفالاظل شيكل ملا زيماوملا ني
  ةلاهولاحو بال خا ها ترد نعت اها راال الا
 / بالخالا تبل لالا ]لاله بهذ واعد نوي

 بال خإلا تما ليرثتلا )ها تهز عواهرحد

 ا لئوركلا نقديقشلاةلا او لاك نيب ق الاون اكلثلا
 نوهشلاةلاكاو لاخا لرب ناكول لاك ازكو نيشنالاظ
 تبومنام ةلئسم نصنع مالر اوادال لاا لاخ
 لما هن بياعد ال تلو قَضْس جاتو تال عا
 | ةلكس م اهرحو بالل خالا تالا مطير تلاوزبلقلا
 ل لالامال ةعدالواو مالمع تنبو بال خا تب تريبزع نام

 خا تين عن ام ءا ثم انافتا اهرحو تال هلا تنبل
 اوبال حالا تنبل لاما هلا دال واو: لاخ دالواو تال



 75 , نفنوف "ا

 ةانخسافصاهشالا نيركذامقاقرفال "لب رم اخاقاتا | 0 '
 ١ تنالا نبا ثار عب اب ددعتلاورخاولانيبىكذ أ 3-5 أ
 ظ "ل طا ننبو نبا جت امساكسح نع عمبال | 0 2

 نالربيزتلا 7 :ارقلا لها فبهذم ىلعذ مال خا خانباوأ 3 ب
 ظ لل هيب عابر اةثالث نال تحالا تددو اي

 ةيارةلازمها تهزم ىلعو عبس مال غلانالو نيالا | ظ 0

 نال تحإلا تنبو نما نيب قابلاور#متمالل حالا نيالا
 نال تحا نبانعنام ةلماس ني شالا ظجرشم ركذللا
 نالإبزانلالها بحلمواعف مال تخأنباومال خا تبدد
 الو سال تاو سس ةئالث بال تمالا|

 ْ فكل ذك بارق نما جابو رح مال تحالا
 نو مال تحا تئدو بال كحانس |نعتامةلاسم ١

 هيزؤشلا يلا لاما ليزاتلا لها بعذمواددةفيقشس ا ظ
 نالت بال تحالا نال | شارفلا رهاب هز مىلع .وامزجو ا 1

 تحا نبا نع تام ةلئسم عيرم مال تالا يلو عابرا درا[ ا
 7 نام بهز ميلود مال معومال ةعو بال ةينمتلا ا
 7 01ه سمو نسون تدلل "٠ نيا
 3 0 لاس بم 0 ْ اوئيلان بد ٌقايلاو س اا هتالث نال ىلا ظ ١

 مع

 ايرا يالي مل ناكل ازحاو

 الو الارلولد

 رو

 ناهولو درهتسرالل ىخالارل و نالىا

18 
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 8 ْ | بهذمى عت لا ةعبو بال نا نبا نعأ
 اقاوم بمزموضلا ا بال تالا نسال لاملا
 ١ سم بال تضحالا نبال ئشالو تلث لائلل و ناكل ةئلل
  ىلعتراللاخو :ئيقْس ةلاخو بال كذانس انعام
 ظ ىلعو ءلحو بال تدالا نسال لاما ّباقلا ]هل به زد
 يل .اهللهساحلا ةيالث بال تضالا نءالإب زاتلالها ته ذم
 تان نع نام ةلْممرمجرال لائإاو سمح ءةمشلا
 ا ةبنةلالع ا بعزم ىلعن مال لاخو بال ةلاؤو بال

 نال رتل فأر عنميلعو لدو بال تحالا نسال املا
 0 سعف صنو سم دال ةلاوللو سمح :نالن بال تدالا

 بال تح اننا نءنام لكم سمت عضمال لائلار
 ةياقلار ها هذ ىلعف نالوا قيتْس كتبو مال ةلاخو
 ليزدلزم فز بولعو ءزحو بال تالا ال لاملا

 معلا تلو ثلثا النا ئالو ىصملا بال تخالا نمال
 ظ تال تون نع نام ةانسم نيس بالوا نتشل

 3 | هعفال تحالا نبال لاما مال ةرعدالواو مال مثتنو
 0 داواهلاخدالاواو بال ىذا نبا نعت ام لدم افانتا

 ظ ةماخاقافنا مرجو بال تالا نمال لاملا ةلاخ
 دعا يزكذ ام ن اوس | ىف صائش الا ل نصر كو امه قرفال



 رس ا

 نه كودسمج؟ وعساه بار 2 3 عت «مجوس "77

 هخا رن نإ كيالا نب الدب اكولو ددعتملاو |
 ةاييمرابو ةعدقتملا وصلا عيججؤ مكحا تلتجال بال
 | نعنام اسم هريععم مالل خالا نباشاريم باب |
 لها هذ +ىلدذ بال نيعو ةَفِِسْس يس ةمعيوومال غاب
 ١ ٠ ليزتتلا بهذ مىلعو هدحر مال خال' نياللاملا :لسقلا ١
 |ئينالو عيرلا بالا ةعئلو عشرا !َهَنالث ةّفيِقّسلاة ملل ١
 |ةمعو هو مال حا نبانعترام هلم مال خال انيالا

 امال إلا نبال كاملا ةبارقل اله أ بهلح ىاعم م الا
 ْ | ةملاوولا ني لاما ليزتتل لعل صذييلعو نحمد
 00 | مال خالا ننال ئّسالو نإ نيشنالاظحشمكذ رمل مالا
 ْ "يوك تلا سويا هال خا !نيانعناف ةلئسم | ا

 امي مال خالا نال لالا بارقلا لها بعذم ىلعف
 اقاللاوكلشأ ال الا نسالرل زاتلازهابعدهيلعو
 أ نينالااطحزثوركذلا نيقّصشلاةلاحئاولاكلانبد
 [لاغزيقيقشلا ةلاخملا اولا لرد تاكول لاخلا ذكو
 ًنبانع تام ةللام نيبهزللىلعم الهبالةلاخو
 لها مناهل متو نسم ةتدوومالغ ا

 | لع بهزبولعو لحوم ال خالا نال لاما دب ارصلا |
 قالاوهسلا تنباومدسلا مال خالا نيالا
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 ظ مال حا نبا رعت ام ةلن#مىال ملا نبل ئشالو |
 | مال خالانبال لاما مال ةمعدال و او مال مءدالواو

 ظ 0 خانءانعتام ةلئسماافتا نحو |
 ةمتاخ فانتا ةلحو مال خالا نال لاملاةلاخدالواو |
 نييركاام فافقساو صاخش الا نمركذ مؤ قال
 مال خا تيب مال خالا نبا لدي ناكولودرعتملاور حاولا
 عيجذ محن فلتخيالمال تا تدوا هال تخا نب اوا
 رويس ىلا ثاريم ناب تيم أب قتمرقتملابكصلا
 ىلعم مال ةمع و :قلرقس ةيعزعن ام ةائسم اهزعوم

 ىلعواهذحو:قّقسلا يل ملكلاملا بالا ل ها هزم
 رمللو عابرا ةن الث ةقيقشلا ملل ليزنتلا ]ها تهزم
 لاخومال عودفقس ةرعزعت اء لأ عيس مالا

 نانلث :قبقْسلا زيا ةياقلال هاب ه ذبيان قششا ٠
 بهزذبواعو مولل نش وفتلثلاقشْسلالائلاوأ

 كسلا مال عللو فصنلاةويْسلا ةمئاليزنتلا لها "ا

 ”اونقيقط ةعنمتامةلئم كاثلاجّدشلالاغل وا
 ةيعلا يقل لها بعل مىاعد بال لاؤيو ةقعُسس
 اللا شالو ثلث ءقيتشل الا خااو ناش قستسلا
 هلاكادناثلئلا ةقْضُسل ا يولل ليرنتلا لها بهز مىلعو

5 



 ه0 سرا با لافورول هديل ا
 بهذبوإعف مالل اخد بال 0 ١
 كابالا لا ئاونائلتلارسْسلا لا ةبارقلا لها ١
 :ىلاط تلا لها بهزمىلعو مال لالا ئذلالو

 'الازلا قابلاو ويرلاب ال هلاخاو تانلتلا اةقبتشلا
 |تببومال رلاخو ةّمّسْس ةيعنع تام ةلام 7”

 هل 4 0 1١ نالوا قيّم

 ع ةلكسمأ اهنا م
 ةسعلل لاما مال ثه#ئنبو مال معدالو اوفس دع 0 ا

 :قبوش ةعنعن أم ةاشسساواون ارجوا قمقشلا ١
 اندينيل دقصنملا :ىلل لاملا تلاضدالواولاخدالواف ْ
 بال ةعتقيقشلا علال دب ن اول ةماحاقافتا هج ا
 ظ ١ ابا 16 َ اهناريعب اب قرتمدقتملا هو اعيجو مكمل فاتخيالا دك |||
 00 ثاريح تاب 3-3 أ
 ! لاو مالكعو تب |
 ا ناشلذلا مال ةيهلاو معللا ظ

 ةلآطو مال مثنعتام ةلئ# ىلثلا تسل لاعلو
 رمال معلل :ءاصلا لهل هزهلغم بالزأخورقتس ظ

 تاللائيل ننال ثلث :قسّسسلا ةلاخاو ٍقْسلاَلانلاو ناثلثلا

 ىلعو ظ ||
0 



 .هدلاقاو ناتلتلا مال ملا رز كارم بهدم ٠
 تام ةاح مسلس باللائااو سنس دقصْنسلاا ٠
 ل غب هزمىلعت ماللاهو بال ةلاخومالممعزعا ٠
 ئِسالو ثلث بال ةلائلاو نانلث مال علل ةبارقلا| .

 ةلاغلاو ناشلث ملا ليزنتلا ل هأىلعم مالا
 | مالمعنعنامةلشسم قابلا ماللاخاوجامصبالا

 تعافي ضااو مخ تبنيو مال ةلاؤكو ا ٠
ْ 

00 
 مال عنعن ام ةلشسم كل نك ليتل لها بهذم

 ادله بهز ولعت مال ةمعتنيومال معتننو ْ
 لازإ]بناتلال ه' بهذ ىلعو لخو مال لل

 ملا ٍةلاخدالواو لاضدالواو مال عنعت ام ةلئسما ظ

 -393 الل ةعلا تاريم باب اقانتامرحر مالملل لاما
 2” ١ ةلاخولاذو مال ةيعزعن ام ةلئسم اهزعوما

 منيو نقش اح تبمد مال هم نمسا كسل ١ نيصنلالاعمالوا بال ةلاخو لاخد يفشل || هلال لأ كدب ناكل لاخما ذكو نيالا ظحرخم ١



 اهرحو مالل ةهلا لالا مال ةعنب او مالمع سس اومال |
 !اليلاخ دالواو لاخدالواو مال ةمخنعتاامةلئسم

 8_0 لاا ثاريعرأب اق انتا اهزحو مال :ىلا ظ فيه
 اللا نقش ولة ولخنمتامةلئسم نيم | 6
-- 

 كلر[ رتتلالهابعزبرعو نينشالاطحل تبرك | 22
 ل لاخو نال ةلاخو قس لا نع تام ةلمنم 1

 ْ ّ ايلا ضّسلا لائااو سدس مال لاذ .رتلارها ظ

 ع تندومال ةلاؤيو قّشْس لاخ نعام ةائسم ظ

 تبدو مال عنيا قْفْس لا نعت ام ئه سشع انثا بالوا قيقا معلا تنبلو دحاو مال ةلاخلا ومش ازمه تق قشلالاغلل لبر تللها بعذمىلعو
 كس اوضوم:ةيقشلا ةلاكا ثاريعت اب (ةانتاهدحم قسما |ائاللالا دل اخ دالوا9لاخ دالواو قسُْسلاَخ

 لها

 كه انتااهزجو مال زئعلل لاث' بال ظ
” 

 . |نقيمشلا لا كاوا نيب لاملا ةاقلا لعام هذمياعت

 ارمايلعو حو قيس لاحت لال ةيافلا زها بعلم ٠ ١

 اهو ققْسلا لاخلا لاملا بارق الهام عزم ىلعف بالوا

 .نكتان :اممانانناهدحو قضت لاخا لالا مال ةمع

 | هذيك آل ةلاخو لاخو ةقيفش ةلاه نعت ام



 'كهز لغد اهدخو ةكوشنلا لاش ل لاملا ل ملازم

 لاا ند قمل 0 ظ

 ظ لاكلد سم سس 1
 ١ اماةئالث «ةئوشرلا ناكمال ٌدلاجولاخ بال ةلاكلاو ظ

 نيالا ظحش مكمل اهنيب اسم مال ةلاخاولاغلاو | ٠
 | ةقئس ةلا>نعتامةلم مر رنتلارها بهذمجع ا ٠

 1 | ةيزقلالها بعل مياعت بالمت تببو قّسّس مع كنبو 5
 دل انيازيراتلا ره! بهز مياعواهرحو ةقيقشلةلافلا لاما ٠

 | تبل ىش الو دايلي راشلادلا نار قنا والد
 الواو مالمعالواو فقس ءلاخ نع تام ةبامم بال معلا

 هلئسم انانتااهرحو ةقليْسلا لاك لاملامال معا ٠
 لالا ةلاخ الواو لاخدااو قيتثس ةلاضن ختاما ش

 طلي بالل لاح تلم بانا فاقت اهدجوةقضشلاا ٠
 بعزمراعف مال لاو بال ةلاغولاخنعتام ةلئنمم |
 يلا كول بال: كولاغ نيا :لقاما

 | نييقابلاو سدس ماللاخلل رب زيتلال ها بهزمىلسو ]
 ' نام: نيشالا طحن ركذلا بال ةلاخئاولالا |

 بليل: الوا قيقْس متي مال ةلاخو باللاخنم ا
 | بالوا قبقشلامعلا تبلو كلث ب باللاخل ةءارقلا لهأ

 1 داعم ويدل اناا +



 ا ل وو سويس 00 0-5500

 0 ا - 7 ا

 يس ميورسلاا ا لا ا تا

 - جهد - بوس 2

 مج رح -- 2 0 0-2

0 

 ب .-بيودححتح
 ' هيت

 -_- ب ري ل يب يرجو وب ببررويرس سبوع وس تحتج تح

 حس يوحد دجح نين وجي دع داس تت دعس سل سم - و

 يسم ردبسا سس بي ب ب بيس 0 - رويس -

 كا كياني

 مال ة لا يلو ناش
 ”بالواقّضشلا معلا
 00 1 و تاللائالو
 ئ انتاءرجو تاللاغإل لاملا مالةعدالواو مال معا ا

 ةلاحدال واو لا د الواو بال لا 5 ب
 نال لاا ثاريم بان اانا ءدحو تاللاك/لالا |
 مال ةلاشيو لاخد بال لاخر هعاسلخم ضع
 مرنم ةلاغا لالا ماقلازها بهذمىلعف
 لائالو س اما ةنالث تال ة!اغا ليز تلاه ابهذم ١ ظ

 ةلئسه رسم اشلث مال ةلائيإو سمج كانو ممم ال
 ىلهرال مع تيبو قّسْس مكتندبو بال ُهلاَح نع تام ا
 زيلع و اهدجو تال علال لاما ٌساملازها تهزم ا
 نالت قيتشلملا تببلو ثلنفدال ةلائ ليزتتلا لها ا

 الواو بال ةلاخنع تانةلثم بال معلا تنبل ئشالو ا
 اقافتااهرد وبال ةلائأل لاما مال مع دالواو م ل ةاع ا
 ليال واو كلاش دايواو فال ة لاح نع تان لم ْ
 مالا ناريمتباب انافتااهرحو بال هلاك لالا .
 م<كنبو مال ةلاخو مال لاخ نعام ةلئسسم ني ع 3
 لاك نيب لالا ريالا ره بزنس بالوا قنيش

 . داق



 | د ها هو عسر وس جمس سس سدس د < جلل
 هك نه

: 

 5 ١ لها ذمولعو نييثنالا ظحل ثم مكرلا مالدلا
 م جز كول مال ألا لالا نيب لال كلن ليزا
 , تامةائبالوا قيتشلامعلا تنل قابلاونيبنالا
 ١ لال لاملا مال الواو مال ةععدالواو مال لاخنع
 2 1 0 الواو ماللاخ نع تام ةادماافاؤتا وجو مال

 ا ١ عراب قافتا نحومال لاثلا لاملا ةلاخدالواولاخ
 ظ ثنبو مال ملاح نعت أم ةلئسم اهرنععممال ةلاخلا

 | لالا ءاقلا لها بهز ولعف بال معاكبدو قسم
 | مالتلا خا يزشلال ها بعذم ىلعو اهدحو مال ةلائلل
 0 | بالعلا تيل ئشءالو ناثلث قشُسلا معلا ثيبلو ثلث
 كر ا مال ةمنس | و مال معنباو مال ةلاغ نع تام دم
 برام ٠ ةلاخنعتام :لئمائاننا اهو مالةلاخا لادا
 110 ١ اهدحومال لاهل لاما ةلاح الواو لاخدالواومالا

 هي خير دالواو ةئعلادا/ واو ملا تبب تاريم باب اقائتا
 لوا تس ةعدالواو مال معدالواو بال م تند ' | قش معرب نع تام ةلَمم ةلاخادالواد لاح
 امةلئسم اقانتااهرحو تش (ملاتنبل لاما مالو ا
 لاخدالواو قيّمش ل اخدالواو قّْضْس كيب نع

 اطال هلسامما ا تسع دمع -



 ًانيتنال طحت مبلل هيب تلت ق تشل اك دالوالد |
 0 :ريكلا زها ته وتاللاثلا دالوال شالو |

 7 نعتامّدلخم اهيرمطو قيؤشلا ملتبالاملا
 اين مالا ةلاخدالواو مال لاكمايواد قيقا مي ]

 ظ قسوع تدب نعّنأد هلم نيهزلاوع اهلض لاك 4

 ىعذبو دف بال ملاغ دالواو ةقصْسس اضدالواوا ْ
 ةلاخا دالوال ونالت قيقا معلا تنبل نب ل

 !تبللاملال زنتلاها تهذمواعو ثلث ةقليسملا
 نالعدالواو المتن نعت ام لم قيقا ا

 لاما ةعدال اواو ةقرفس ةعدالوأو مال مم دالواو ا

 الواو فال متت ب نعت أم نم اقاننادال !تنبلا

 ةبلقلازها بهذين باللاخدالواو ققسلاخ

 | ٠و كلثقيضشملا] كلا دالوالو نانلل 18 !تنبل
 لالا ليزدلالها به نيل عو تاللاكا دالوالئش ا
 ىالم تنين عتام ان اهدحو بالوعلا كتنبل ا

 ] فيه ذب عف قيس وم ..ةَلاَخ دالدوأو م هل لا دالواو

 0 بال مايو نبل ةاقلالعا ]
 11 تيا 2

 درا: بال ناخد ذو اوبال معتنب نع



 ا لاللامرتلازها بهذ مواعو ثلن تال هلاك ادالوالد
 ظ مهال معدالوا نعنأم ةلُسسم اهرهو بالمثل تنبلا
 ظ لها بهنمىعدرال ةعرالواو ةّمصْس ةغدالواو
 | ىزدولعو هرحو ةقيقشلا علا دالوال لام ا رقلاا
 , مهلا ةمل دالوالو س حمال ملادالوالليزاتلال ها
 | تام امس ممجبال ةىلا دالوال و سامح ةثالن
 نسق َصْس لاخدالواو مالةعدالواو مالمعدالوأ نع
 ,نانثامال ةملادالوالو ةجيرا مال علا دال ال ةدسل نم
 ١ نعتامةانماقاننا ةئالث قيقشلا لاخلا دالدالو
 | ”لهياعت مال لاخدالواو بال لاخ دالو او مالمعدالوا
 | نييننالاظعل يملا نافل ملا دالوال بر قلا له
 ظ لها بهذم ىلع كل نكو ثلث تاللاخادالوالو
 ' لاختا دلوالو قا ذك ن اشلن مال ملا هالوال ليراتلا
 فنك قابلا بال لاخئادالوالو قابلا سدس هال
 ٠ | اطارةقّيْس لاخ دالواو مالم دالو انعام ةلمم
 لص ثلث ةقبقشلا ةلالا دالوالو ناشلث مال مهل ادالوالا ةب (قلازها بهذمولعذ مال ةلاخدالواو بال ةلاخ
 زاك دالوالو نائل مال ملا دالوا/ ]ب زنتلا لهها بهدم

 |نافلث بال ملا تبل :زذلارهأ بهم ولفت مالةلآخ

 نالت
 را
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