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 1 اللا كرس يفي يلا يو هااذاو
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 سما ع
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 رفا يأكل ئم ةاناوآوأنافكو اناسو انعطا ع ١ك دجخا 2 نو را شل 0
 ليرد يقلعجاو تاهراذ 20 ثا يزد وقتا ْ 1

 لوقيور .انلانم ليوم( شت لكملاو هنااعب و يشكي 5 / أ 0 ظ ١ لاهاي ليلا لزج ا:ناطعاىزااو لضفا: ىلع م ىذااقإ ٠] ظ مس لق امس نعظأر ف اداوياتك يذلا دال نيم ينال ١
 ايا بايعاواو هلام وجالاهلطئيزلا هال 9

 6 2 ماقام اوي 5: تا يلا نمت اماتادس تأ 2
 01د ميلك وأشمل بيل 0 الا, تاوم#رط ثول مفاعل كس ا :»:

 اليتيم بو طل دع ارو يسم سنس م 0١
 0 ظ يف ا ربا هولا حاصلا لرب بس



 2 يراثبهافراو يد دع ىلع هاو ى .كلراىلا امداعجاو

 سين خبل نمونمدل تل نمكبذوعايا مسهبلا

 يبل باند 39 ود كيرا د مرن كازو يسب روجيريملا

 ا | تير داع لىسرانماو ين لالا

 لاا َقلداذان مرداكلاو كرا بتو يشسلو نم نلاو يرسالا

 ءاتأأمو ىذا! برو تلظا|مو !تايىسلا بر

 | فا اخ تما رايح ىكنآتلضأأ وىطابشللا برو

 1 لجو اجرع ىلع عبالاو :مدحا ىلع ازين ا اعيج

 1 . اويطايشلا تاو 0  كوغملاااد كراش

 0 | ات رهو مى تا ان مهل نر حننا بر ليذوم

 1 كرها 3-5 ياي مونالو دس رخان )ل موبي >تاو

 1 ْ داس ثوعأ ميدو ء عزعي ناكاذا ىرعال وىلبل

 ا مام ب
 الوّصواَنالُذ قمسا طولا | از .ىاذ | دا نوره انو

 000 داحالا اتيطيسو نانا !| عم كيزوعا 4

 "لكلا ذل كرش سال ةنحو هسدا لا رلاالمونلا دازاو
 ١ لاولاالو دسا نا قهيلرجناو يدك ]يلع وهو هما

 ْ ا ١ 1 الامل عا مهللا هننابالا ةوتدلو ل وحالوركةيلاو هيلا
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 تاي برر اهثلا دهاوا هيلاالا دل تاهيولا ثنا(
 ظ م ونلامرقماو ظل سا| نارافغلانيزعلا امهتسياموضرالاو

 هه يلا ىغنلا لاو ااا دعت نانا ولاول

 وكدلك ثذأد يسيح فاناعو ىوريلع در ئدلا

 ىثيلكيعوهو دل لف كالا ذأ ]يرش رح و همااالاولا
 قئميئرلاه»ل ىرماظقيلا ورمونلا قا يذلا مل دولا سد
 ىبلبو ريدة ى شب اكو عوهو ىولا ىخ :ىلا ن ادهش | لن#
 ضم والاهبو سوىقلا كاللا نا وجسر ةلوكو هللا ناعسم دو
 نشل لشعب عقلا موي ىبدوأل للا بص نم :دوعا ينامهللاو

 لهاا هللا (موسلاوخا يلا ضرالاو تاومسلا قلْخفانأ
 ل ةالاوتاوخلا لم دولا لاو هنن نمو ناريس ١

 ٠ نهد ىموسشرالاو تايسلا ناتنانلل مول
 نقار قمح اعا 1 اتلو قا كفن هوو وحلا تاور

 تهلسنا لهل تحد او يح نيبو يئسانلاو قح

 فيضان كذا اكمام ايلات كيلو ظ

 كك



 1-2 اهب عب مص ع 2 - يس 7
 تك وع 0 عا وج تع

 310071 دم

 م 92-2 يح. هه الت تتسم رعت دميز دج بوب دجحسس < د:
 تهشم 12-1 87791119277-22 ع

 و

 | ١ لوما تاالا هلال مولا تناورهيرقلا تما تنلعأ امو

 ١ كرها سرب لانس نا مانع امل ندابالاةتاك خلا '
 نا ام دو نانسا ب طيب مهللار تنق نبهإلا مر اياب
 تاس نا هللا ماس فب ىث ىسبلا نأ اها هب ثبثو

 :لو هامش عرش نسب ذوعاو ل وهام ريخوو ربط نم ظ
 نمل وجر نم بن روا نهى اسأ يذلا هنا دهلا
 ردت وسل تنادوإإ ل مهل الي رج ىسبلا نا ةوئالو

 سطو عرس سن( زوعاو ل عصام يدو هرمج 0 لال

 ماكاو نريوع مب ب اواأم ناسك ينل هناا عنضأم قلع
 علخاذأ قلخاو يلبأ اريح بحاصواع يارا ذا يئابحارا © 4
 . ملاوىرلا ١ تاك حسب يب نم جرحا نا وحال مسبب لون
 اذا لضان إى ذوعا ىلا مهللا هيلابالا ة قالو لوحالدبلا ىلع 2 وع

 رعاطإء ايوا لهجاو' مان افا راء واول

 رعاشب ةتسبإ> داذا ملارالا وقالو لوحال يلع ناكتلا
 نو هيام عزك بجو ولا نيح تااسا ينمهبلا

 راهئلازحا عجر اذا الكور دبلاىاعو انجرح سرس 0

 يئهطايذنلا هنرولاو اواو نافكىذلا همر ولا /ثيبيلا 0

 ]| 2 ١ثارانلا نم: ناىلعنمينلا هن نولاويناقسو ناي



 ١ نان ملاصلا هسداب يل وانيلمالسلا ايلات يبلخم

 ثيابذخاو كنا نم لي طوعا يميل سالب ال لا لخد
 - .هاذالا ىهسهذايزإ هيل ليك فن عغ جرخا نا ةاماطط اب 77 ال ل

 !تاهاذاؤع عموم ومي باو هنأ نئاذاىزلاهارهلا

 ماما  مماتسايربفملاق ناررطلا هاور هبا وللاو تاةرهماطو
 ارو نادهشاو لل يرشال نحومسالا ل 2نادهشا
 ضونت انا !ءوهط املا ل عج يرلاودس يل السرو «دبع
 ايضاالاس كبل هلا يلم لب ضوح نم غسا مهل
 ةانحو لعهد هر قم لا] ىهللا قشناسا] ىا] دبا هنعب

 وسنو هوحو ضب مول ىهحو ضيب مهلا دهحو لسع أ دا
 ااصؤساحو تاّقىبقب نت كقطعا مهللا نعلا هلي هوجو

 يوشبإو يرعش» رح هلا مسار ملءالاو يرهظ ارو نماكو
 سا كلقالا لظلم كش م للظ تاةي نا او نانا ىلع
 دسحا!نوعبتبف لولا نوعي نسزلا نم لدجإ ْ

 نع قرط نم ىور تاق ط]ملا ىح يسد تين هللا يلح
 ترانس ها” اس | 30

 كلان او عربذتو نأ بح نس كر ف و يلغملا ىص ى بنا

 ”اكرزنالءلحو دال لالا الهش عما ذا لح هساو فيمض

0 



 امل تنال بادب يزل لوس ديعا ني يايا
 دهشاك لوو مهلا |! لراس نيهطشلا نم ؤلعجاو
 ين دىرعغا مبلل كبل لاب وناو كت ةعيسأ تبا الامل الثا

 ميتا ىرسغلا قدؤيل كيو هنادأيل خوي
 قوا,وبولئلعجا انيس ىلا يجون نا كلذ ظ

 !/قنيرمب يف ل عجادارو ول ىتابس ال عجاو اوراس

 قيس نماعجحا و أر ارو ف أما سو |ءؤي نفاخ نمإعجاو

 هلا. تمام مسج تال 0 23 نماانو

 30 نى: مهللاهللاب لا ةوقالو لوعال هل يلع تاكو
 أبدا ارا «و ليش جرار |ناذا كه يهز خو كيلع
 فديه نأ او ل طرمافتب| تحرح معمس

 ههيوبو ملظملا هللا 0 لخد ان إ نما نلخ كثورانلا نم

 واو مرحب ميج مجا'ناطيشلا م نوير اعجب 50
 يتلون سخ كيت ل ىلعيد لوخيلع هوهللا
 0 | 1 باول

 داكن عيلمدلا ن 1 نادودونفم ىببل نمسك ذوي

 نانا 95 ١ هيجي نمر | نمياعبحا هللا لوح
 سلاف ىهتنا نا 11 ا ار طرا نللا



 تقلا لممشلا ف: .ىلاملا كءابفجئامل لضوايتتا مهلا

 ظ معرس | ذا ميدارمكا هيل اودع ىلا الو هلل نوما هعلا نأ هس

 الا حرمربعأ ةارعشو | كيلغههااهررال  اضويفدشن
 | ذالك لك هنلا ند الخال مراكم ' ادع هنا مالس
 ”ماتالاوناالا نكرا شي دملا <,ا1] بف عاتبي نميأر

 هللإ_ تيضرء لي _:ب ني داهيملا 00 ظ

 لدبوانيوم ال سالاب ابوالوسر توسل هما ص ريتوأبر
 نيدهفمانلعجل ملا هما ةونإ د لوحال عملا
 ناعبججو ت ثلتاهما داوهنلاا اتا 0 50
 ل ريلعاهيلاو ضر الاوت انيبيلااهماواماللا# ا للام خد
 ظ قلو لناةردلا لعب لاوس أ دعي
 لسقؤلاو ليس ![ىرلعسإل صرو اندست أ باقلا
 ماعلا وىفملا لأ راسو باحاو 92:
 لف | رساوإ باهبم هل يربجبر م || هبصلا زدسر سعب

 الا ا ومحب ىشنإ او يلع دملا صديد

 هلازل ىدلا عيل ادازدحجلاء بنا اذإ
 2 ةالعلا دارا 3 ناقل قلو مول يلا وعلا

 ب
 نب 4



 يملا ري تعارشع دارفغتساوباود عد حو يس
 اليصأو ةرطيدللا ناجسو يثكدنل رولاوا و ارانلدا 5 ادنلاو ارحالا

 .تناثاللا هلا كلللتنا : !اهماّدي حو تهحو

 كرذنعاف ييذب تنرتعاو ىسشن تولت لكبع اناو ىلإ

 نسما ندهاو تنل !بونزلا مغدال م ااعيجوونم ]
 فرصاو تالا ىو ل حال يدهبال نالخلا ظ

 ا 0 "نيب ضلاو كيدي فداك
 لدا !كيلانبفا اذ 11 ةفشما سبلت
 !باعلاو قرشلاهبتدماب ايي اباطخويب

 رسلاو اشو ىارداطحنئم 0

 1 و ا

 نميهو طاسوا اتعلاو صعلا يفد ميلا تايد
 قى نارعلا صا ىل|يبضلا ىمهراصت برعلا ىو مفلايلا
 واكل: اتيلل يمنا فو تلقارهد ليزا قمل عم

 ب قفل الط باللوز(. نازالا فاو الخلا



 0 ناجح نس هاورن نيئفاشملاو /جولا امو لعو

 مجسوا نيم تلاو يأعججملا ةعجاقد
 0 هتموت ارا عشت رزرتلسلا

 يا سس ١

 وي اسوي 10
 انيلاف هركد مااا: تاقضالخالاو ٠

 5 هيلو هاهو لافزلا نسم ضلاون غلاه ظ

 تلق نيس ذوعلاو صالخالاو نيد كلا مستو

 هب ةبابرم] ذو لحاهيلاو اضيا صالخالا تلو: نياكقد ظ
 ,ءاقلكىسلا ىو هير بزتتو ا ذاعتسا نالوا لاس
 نونموب«لميثيذح ى اة ىو نهض اوابنولاو كنا يلغ

 اعلا نر نايس علا كير ايسوو هما تنما
 نومصل ذل ناو لب قكاقل ايما ئحلا و
 بكون نم ىثيالوزنإب دكت كيرالا يات يوتلق

 يعل ناعما "ادن ايلا از لاجلك
 10 دهر ,. يلا هحيفو نيلاعلا

 ٍ علا ىبر نإ يلي |هنلاو ٠
 0 كا 0 ا



 اني دس سير وودي كيد
 هرج ناسا عملا دعا قون دالعلا هداف:

 كيل[ ضال ةاماو تبدل تاومسلا مولا لااتي
 | انكم دلملا لائاموحاجلا وراشلال ها كعب قس نم
 غ1
 2 اتالئالعلاىر نايس يسلاق هربا دج
 يهجو نيس تاس ا كلو تنم كن تروس مهلا

 | نايا وو
 ظ لا شل 0

 سل انور ىوعا اور سو مش

 يسال كي كب تس فاأع
 00 ةوالتلاو ؟ليزدو كس ن يلع كيش كتا
 عندو احاول از ارحب دلني ل اما مح
 مالكا يلعر دود نماهتابقتاك ياهل تورو

 وتسلق ال ىع فل بز دعو ناك انيرورأ بسم
 شوا ادلساا) 0100
 نيزلتبسلل نمن وكانا كبد وعاد كي امنا

 ناعجامهللل نا جس يف كابا ا يعد 00 0س 001

 ا 21
 : ٠ :يززو# 2 0 4 4 0 4

 ..- ل 0
 2 م١ ب فيول ايو ا 000-



 ىلا فداييحالا يفلان لكيبعشاتلا كيلا نيلكبلا نم
 0 انيبسملجلا فو اعاديلا 0ايام احا ]

 قاعد ف لحاو ىدرثداو هيحيراو ٍنيرجاو ي#راو يرغغا بر
 باز انهم دوعن ميلا اهدجو نانورعمة هلا ودهن

 ظ رحستتف نمو تاملاد يدلل :تتنذ ئمو ميج ب اع عسووإقل

 يسلمو ثضامو تم دفاميزغا يح |! لاحرلايبلا
 ا !ىمرب !تباامو تورس وتمكامو ٠

 ضفيألو ايفل وسفن تلافي متيللات 1 ذليل ال ولا
 تيارا عراو دلع م عرطبغس يرفع تاالادوبزلا

 ] لانا نمر ذوعاو لكس |مجحرلا,/ىنلا
 ف ' افعلاوهنلاو يره ايفامهللن اعلاو علا للكس
 رت أولا, اهقرو ايما :لسلاؤ السلا ىعلاو

 نا بداعي ؤريزي ديول فطام
 نها توتو تام نيهان فاسو تبدح نين نيناندم الاول

 ا 1تيداعمم هع تبول نبال 0

 00 0 انا ىهللار ربو لا سيل ليزي تيلاعت واسر

 هلك يطول ركن تش ظ



 يغرم مهلا 'كزفيزم كرش علو دكا كرت
 كيور وجرب دقو قس ىلا و دهس و ىلضد لآو
 .  هكعيملااّي شمر افكابدجن' كبآرعنا لباذعى شكو
 | ولاقيا_ كسر نوبزكيو لاين عند دصي بزلا دك
 لا, نإ لاو تانم ىملاو نانموملا ضنعا مهيللا باواباو ا

 اهلا سمول ل عجاو سرلةاهاب تلاد تتازهصاو ٠
 واو بو سلخ ملا لأ م يامل

 ل ئزلا لديهم وني ناجايعز
 لما زلح لق هتان لعحاو جيلا ىلا حودهو كو دع
 ةااصلا د عب لأ ادنلاو ظافلا صفتير طذرلا ىوحو ضورلا ':
 00 ا دب خي مل راو دعب

 ١ رو شال دعو هحدازلادل ال ماركالاو كال جلا ذاب تيلاعتو تلرابت
 ٠ كلفاال عاما مهللا ردد يشرك لع وهو نجلا او كلل لهل
 كنمرجلا ١ عفشبالو تبنما ل دارالو تعدم طعما
 قئلاءانازإا رعت كلو ماالإإل 1] هئابالا وقالو ل وحال و نجل
 نيرلا ل نيملخخ ساالا لال يجنن كنا لور ض طلال و
 تاقايبت م وعملاو صالخالا' ين «« مث نورماكلا كولو
 يااا كلام مهلا لة عزحا يارا دهس يسيرا ةباو



 5 دو عا هيلا و نعي يرالأ يف امشلاهاور ثيدحؤ درو

 يملا نم كيد وعا أ عب 000 0

عا وعلا 00 ل نإ نملك لوغو لغلاو
 نيم] مذو

 ٍلاةاعْوعا نو نقلا بايزعنمنوماوأبيرلا ةيشنف 0

 ننلاو | قع بعاذا عم انه اللا تكد 1

 نسا ااهلكياياط خو ينحني ضعا مهلا 1
 يدسفبال نا قالخإلا و لامالا اصل ٍفدهاو ىاياجاد 0

 ماوغيحؤلوا !تاالاهيس قيالواهلاما
 كيزوعا كيل موي اداريخو تاوخولمريحو

 (ئ ةنعلاو / كي نايس بلا باذعو لا كلا ن '

 ف عب نالاعلا فر ملرجتاو ملا ولع ما مالو نوفصد

 - كيب ثلا در هلا اجي ينشينا لسة هيرغلا وعلا
 لق :ىنب |كىاعوهو' تيموىر هاو كالا ل

 !برعماو وعلا دعب املأ رصعلا | آو تلف
 تيا بط زا دس ناعيا ديس أنلاىم

 سرولا كلا ناس ولا دعب كَ : ديلعانوإ
 اولا اديناو دلتا دوص عقرب تاناثالا

 ةلعاول كب ىت ىف ملت ناهيو_ييس ساد د وعا

 اكن نعش لك
 كاقل مدي



 نيكي تنبا دية مسالك

 لدا للا
 انيبلا يجن اييطاقز رواؤفتلاعو اعنا 53
 1 مالا ىو اعبس ئيثدوعلاو الذال
 | ييرماسب 1 | ةدتيأم ةلهكو هللا ] وتمر نسب وع تنال بون نقاء ا ا ظ لدم عاناو كربعأناو نكفلح تاالاهلا ]ير ثنا

 0 لضما راما كدت بلا نسا |مابع قد دلال تو د
 رولا لو كك لل يرش ال م دخو هسا دلالودسا نجلا و ظ 017 رانيا دان !ئهتنارانلا ننام
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