










 دصاٌعلالاسراركذ

 امي بحل !ءانتباو ناعما ءاّيملارككأ ٠
 : ىروغلا نالوا سلا ركذ | ٠

 رممم ميملاركسمل ابركسملا عامتجا كد .٠
 || ةاطلسلالا روسنا ن اطلس عمو باعد ..

 ىئاياموط

 تاطلسلا
 ام تنطلسو مالا يت نا

 رص كيريخ توعورماشلاب ىلازغل لت ركذ
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 92 17 1 س7 107
 0 أ ؛
 . ميحلازجلا تملسه
 هنآلعو لما: ديسل عمنا طبصو نيملاعلا بر هلل

اعزهشم ةلاسرم هزه لسو هيعص ١)
 داطلسلا ةوغ

 هولص اب اقر كلام مظعلنافاذلو حلا

 مههلاو يملا ولم وم لاعلاو هللا ةفيلخ ملقلالو
 تاولدزتاق همايشلانابنب سراح هعارجسلا ناديم سماق
 اورالهكحم هصاييلاو ةرساكالإ ساك_ئماشإو
 .[مفاطلمانءناطلتلا هيناطلتلادعاوفلالهمم ةينامتعلا
 ءوصناقممناخدبزيايناطلتنازب نان سن اطلتل

 رصمزم همه ك3 !هلاءعاورصم ناطلس كروقلا
 هستعو ىدحا ةنس رخآب عير شعرس داس ترس موي
 هيوم معلا نو دوس مهو ا هتلو د ءزماناكو .رئامهستو |
 ناطلتلازبريخىريسو ساجر ماو حالسريماس راو

 .يظوتلا 22 548 536
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 |ةونرسار يراداو دل تودوسو ريك وخبإريها ىرموم
 مال ناد ايجاح ىاينرشأو باونلا|[©

 نطو تاك هوصناقو ةملقلا بئان ىابطقتو سكرجأ 2 :

 || ناتنيسرت وبا طالاب اجو شاك سرنا غو ريككر اداه د
 لاو ا تع لكلا كيزاو رادن ان كب |

 ن ايلا ,,|سربسو لموطل عابقاو نابنبل ساما[
 مج ةصناةلاس إس نالعريمالاو ىلاولا ىاتزكمال |[<
 "مالو هنسونا هوصناةريمالاو رجاقلا هوضناقريمالاو |
 اس || مماوورشعناننالا ءالؤه ناكت هلم ووصتاقإ |

 لدم كلو ىو مال مهر صم ىف تانأديعلا
 يتعامل زك هموق او ةمرح مر ظعاملاول ىابنز كن اكو
 يلا ةموحيف لاطبال نب هواقمودبيسو و

200 

 ناعد َن

 بلس ناكعزل )وهو هدالبو 5



 أ |لاسيأ كيرسو قروخلا نايف لس اطلس
 صفوه بر نا نيقبرعلا نيب ل انقل ازعل صحم صحتنا
 ود هلل صرمثلان | توُملَسْحي هّبق اون كام ةميقل اووي مندي
 ناك فانتكلااماو نيقتلل ةقاغلاو هدايعنم ءاسننم
 هوصن اق اهفشاك نمو فرش الاى اسر مابإف طويسأ

 ء(ذوقرشالا خاجامفشاكانيلاو مويفلاو . ٌقداعلا

 ملظل ابار وهشمن اكو ساملا عم نللاو ىودبئورشوب عم

 هس 2 ظ

5 

 ا



 نقيل ليحل ابرما مانت أب رهانشجلق نحاهنأط
 |[ طاملاباهسلاو رخارلا هلاكيوخيومرهو ركاسعلاو
 هلالعءاضتل الزئاذ !نكلو رساوكلا كابقعلاكاًءاسرف
 أ كدلهو ,ةينايعالومزكتاىق ةنتفل”'مهض ىلا هتناَولاف
 نأ وكله دولا ادهف ناطلّسلاوه نوكي ىحناطلسلا
 ' | اطلتل )اااه هللا ءتص ببرغزمو مخ: ايت ىلع دوتعسو
 علم لوقي نيمجإك ناكف اق ذاحشء مرسل ناكىقروخلا
 اطلس ىق نيسل افرح لوقيف ىدعي كل نما ظنا
 7 ناطلسلل ىابيس بكل كن اكو ىابيس نبا دقتعي

 عمن أي مياس ناطلسلل تابت اككا نمعبلح بئان كابريض
 نّيصمز املا عي لال عدضرحيو هس جي ءانب ل عوشلمناو
 اقيويصائابيسن هل يال ىدوغلا ناطلسلاو ةسكارجل
 1و كاكم ناك هترسزقو هكعو لاعتن هللا ءاجصق ذ فن

 | نم ريق »و عسعس لع ااداطلسل“تاقالاهزمعايبسأ |
 ةمدقن مدق وو ناطلسل١مالق ىابيسربضحو ماشلا ِ

 ش .ازاركسوزعف رطداطلسلا مكتشف هيقوردق اهةمظع

 | باو'وزمد- لع ملل ةمظعةملخ هيلع لخ نادعب
 نم هاما نانا نا دقتعم ناطلساو كن لكو مع

 يعلامراوج) 35ةنطل لالخ الامرصق اهو ىابيس
 دع ايلسْ د اطلسلا ن اوكف ةرطنعو نظبالو نيت

 | اونكي لو ةسككلا ةعارت زم داملا دب ]رص مزهمالخديأ
 | اهبويملل ضاللانا اوردامو مهدالاب نذل نمادحا

 تاطلسلان اكو نّيَنلل ةِبقاعلاو هدايعزمءاشي نم

 | |تولبا ط خيال لاطبالا نم لطب ىاييس نا لعي ىروغلا

 0 ْ دير مزعل ذ عاجتذلطيو عانماس اف ناكرتاف هلاي ىلع
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 كيريشاماو هيلسحألابسعلال ناطنسلاناكت ديدم ايوا
 دك هتنايجتم معي ملاباسصح هل بست اطلسلا نكي هناف
 ماسليلاممنه ىابجس ناك رن كيالزم هذهلأف هتعامت
 ةئرااسعءزكوهو لاجم دم الجرم ناكق ىايتياق

 تيعلطاذإمهو ىاييس ةسرديرفورعملاّوشمرب قلا| |
 نوكتوداع ل)ءاد ىلإبلاط تناو ةيباجلا باب هقيوسزم
 | ةحب نارا اغيترمو فاقوال امل قو و كاس لع
 ىلحلا لامر لينز ني دجل زيشناوهولقانلالاف هيلع
 نييلسناطلسلا عم هب عقوامو ةسكارتلل ةريسن مماىلل
 : لا نما اجلس تاطلمل أف 3
 اسيذنكا مح دوق موق هوخاز اكو يسرب اح ن اكول يحا
 هنكلف ناري ط 312 ناكرطلستي نال ّماملس ناطل لاو
 ههافرتوخإ طع ةسايرلاو كاملا لطيف ةيناعزرتمه اذ ناك
 ورق هلا وظن وكيل اخي انانثا كاع ةنبا جلو نىلاعت هلل
 سن ةوجلانم عمس امل هيب زم ثيلملا ذخلال كل ذ دعب حج مت
 فيعضري ياي تاطلسلا هابا نابودايخنلت هيتأت تناككرنذلا
 هدعتزم هزم رزقيل رصد محا هرثوللسرارتاو توزع
 رخلأتف هسننل نامل هيلطزم معيار ا
 هبذخ كلذ هوبا عمس اف هيب |لعركاسعلاءاس حف خجل ازع

 بولا عقووركا ا ا رن
 نخاوم مزج املس ناطل سل | لع ة لكلا تركك ندقيرفل | نيب
 هل لاقبلجر دنعلخدف :ةوكلا لاببرهف ايلي هتناخدرر>

 |ةدمهدنعد5كمورفاضاف ةعلقلارادرت دوهو اغا لا

 نم هنم يهذامو هل ىرجامم ملس ناطلسلا هل كتفها
 هيبازمثللا ذخار صقدقو وما ةسيقموهو لاجيت او لاملال

 نم

- 

 مى.
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 5-2-2-5 دبم3 لجأ ةيخلال 0 3

 هل هزسرخ نا دير اكو ل ب24 ريكس كايبإ ل اهزه ان دت
 | زكا ر كعمل ومو غال اكمل لاق اير مضف ب ىوقتو دل
 عمك فقوتيالمل تاطلسلا ناكو لوالن م

 2 نوكين اراتخ نملك 2 2
 0 اح و ةكماجلا هيطعب

 اًمأو دموع دان اليل مقل او امه وك
 هدا ءايلو ارم كت ابمالجر ناكر اف ٍديزيابن اطلسل وونإ
 ةاغ |هركسعرمأر ناكر الو ةظعلا بيل لاقت

 0 دال صو الف اغارشوي يركب |
 ورك دركسعل رهانات كيلعد درج ايلسكرلو

 ل 0 ب

 رواق عمار قاض بواد فعلا
 ثا ديزماب ن اطل لعاش ب داهف لاذ ذا تاكو

 2 ل
 را فرت ناو ةكولل در مدل رد كحق نوزع
 00 زماب ناطللا ورعأق كل ذلع

 ةملكايسايدب ما اهاولاق ملل ذاوباذ رجا هدلو كي

 هلابعو هلاميدذ كدب رع ديزمأب ناطلسلا دز ةذحإو
 لا ملس ناطلسن |)خدو تومي ناىلا كانه
 0 هونافاسيرلف هر ا
 | دمحاناطلسلا هوخااطاوك الي ء م هيلع هللا ةحر تامو
 اركسا) صو ناملا ءاج كاملا رزقيل هوبادفلخل سما انناف
 درو هيحازم افوخ ةيزيطنط قل ١)خري نارسب جراف



 لسرر ميكس ناطلسل اليوت الذ ميلس ناطلسللرتجر لجمال
 هيخامل الخ | سمااضياو ,ن اكمملا هدرسو ةءلخر حا هبنف
 خوه ةتساو لوضان ريب اسينغمو هو هيكلمتىلادوزرروق
 لزج ةفوكل اب ناكعزئالغا لا كضلخلسرا مث . ثاملا
 7 اناشاب داه فل حجو اربزو ءلعجاغارشودرو ةيزيككلا
 خا رهف كإملابوهإةتساو هتوخالتقيزمامت ليامورم
 رطلسلا) سرأف هرساجاف ىرونل ايرادهساور صم دوف

 قاده ايرتش أذ هنم كمي نا أف ىروغل )زم هيلطي ى

 مقواممهىوارلالاو مقو ام مقو قح هنو ىروغلا نيبإ | .
 "هاش ىلع دغامل املس تاطلسلا نا ةوادعلا ةدشنم امد
 | ن اكوك ةريبلا طعن م رك[سمل ابءاجو معلا تاطلسزيعامس
 ةروثلا ناطل انجن رطزم ةلورلاوواعرمس اهئان
 (| تاطلسلا رك علعاوعيسبال نارشعل هالو دل ءالعرمأفأ
 كادلقنلا م ماله لكان ءافلطميشتميسا

 رينو ىرسوغلا نيب ب اذه ن اكو الغلا ةدش.
 تاراصخلو اهإككالبل الو دل ا1اعءنصحو ميلس ناطل شل
 هئارزو ىلع زم عاشلل ذ ميلس ناطلسلل ىرجالف جلربالاو
 م ناطلسلا ناكو هيلعديز مالم غل مزع هز صحو كلذ |

 ىلع ةامجل ابيكم )رهأي نا دار اف قلخل بعص ةرارملاًداحإ
 لينا هيلعهؤارزورماش أف شرم صاجيو ىجلونلا لت

 هوصناةرصم ك] هل باموس م ةياكرمأف ىروغلا” كل دب لعب
 العن اي يرو ار ياجاف ةلورلالالاعلعف ام هربتك ىروغلا |

 مر صقر علخو مإتقاف هيلعتيرمدق ناف يماىصاعةلودلا | |
 دلاؤاعا ةيفخ و[ رماو اموسرم ىروفل ينك مل سراو

 |١ نم هددكمي او ملس ناطلسل ل اتق طر غب و [حف امزعم كش

 سَ 1 ْ كم 5 ١



 ا

 نة رشي فرعي ناك نافذ امهرش :يكف هلاك اهدا لتغي ناراجر نسال( نيب هنتفل | ءاقل ا ىرسوغل لصف ن اكو ادب 93
 هناهتساؤب لعوروتلاباوجز فام ماس ناطلسا ماو ملسناطل الانف للع هود الاع بلق ىوتف امنملكأ

 كلذناكت م را روت ل
 |لةدوعلاو فيل ابلتاةبرورمانل لوطي نب مهيب قاف 01 المملا لس ناطل )فاس نأ اروبشلل هاك مقوام قو حامي. ةنئفلا ةرماثال اببس
 | فدو املس ناطلسل انزل دحا اهغيطيالراتلا ناف ليج اشيوزمناو ةعاسال ا ناكاغرانل اباومرمذا«نرذ لأ انما ذ ردع اير زعزع يفلان اقالم المهلة مدق امرانال امزينم, كس عملو رعاس ريع يلس ناطل سلا سني
 ماس وزاوية يويج عج اةرئورلاولعابلو ًاتلورلاؤاع ل اتق درب موصنماّمج مشناو مهلا قاطو"
 كاتطعف الو كالاوشراوسسبت ناكر اوس نإ املس

 ايتداق نمز يف ص ةطرور> باب لع ؤنمشم هيلع كلفن
 برخلازه مقري تح هدنعلازاف ملس ناطلسلاللا بره هدابو اريكا دل وماوسس مهل ن اكو دعب يذل ةلورلاءالع زنا ةموهنص ةصقلا هريبكرا داو دلا كتم ر يمال ذيزع
 لاول ت اطلت ازم هذ اب نيعمبل نييتاديلوسي# ني مرخف_ىلاقلا ناقيرفل هنطصاو ةلو دل ؤلع عم
 رملاو وكس عرافدضغبو هبجزم تلا اكادبإلو و طز متم نمر | وجا ايلف ىدلاولو ىلن ورحل نبا ىاماهاوش ال . (| ني نياراوس نبا اناف ىؤرعي لنمو نكدقفئؤرعزم

 سس مم



 اق ماوس. ربل اول امةلورلا كا عطعبين كنق هضعبهنم قتقاو
 2و رتعطقو هدال وا بلاغو ةلودلا ءالعإةعّتحتءاس
 الف يروفل اذا مل سراف ملس ناطلسلاللا مه اؤاجو

 قالثنان مراعي الكلم لاورج هبلق شح مهر
 ها يكسو سبل كاملا ناف ةلودل | ءالاعن عقو ائةيلع
 اهل ناطلسلانا مث هاكلم عاض وركس ع هيلع قر خا اذ اف
 و م ةرصمزخاو هلاماسعمط
 | اشابهر.ةلعو كس هنب اب درجاوهو مظعالربزولا
 همك ع عم نمد اصت نحن لسن اطلسلل كسبه نبا لاذ
 22و صدت انروسكو ركل شابان انتكو كيب زمن ىف
 اتياقزاطلسل لءدي نيب/ةنقو ىحاريسارصم تاخوو ىلع

 ال نا هلت فلحلةرو هنع هدنإٍؤ عع و قالاطاب لعنف
 اشساي ىريب كل ذع دق دصو ادبإ افيس ةإبتلاهجيو يحس
 اس نيش الل دعب ماس ناطنش مام ايا ةثاللغرعب غ
 | رظتييم اقاطلمز ةئيدملالصوالقرصم ؟سعانص
 0 دحأردأي ملفر احح

 ظ اكيوفلال ماس ن اطلس هنصاقلالاسرماركذ
 فاك ىروخل ىلا ئضاف فاسراب يلس ناطنسلإ ماقأ
 ايا زسوحلازاف 0 هداز لينتقل 1
 اوافلاوغاله مام انما ان ىروغلاقاطواىزفأ

 ريدم لحد ا
 . |يبلاعذالرهو ذاو مهدالوو مهفرحإويسو معويبنعأ
 . كرجل ضاسن اطلسلا عم بطل هامايقلابببس كل ذ ناكر ا
 | ءاجرنأب ىروغل)غلب الك صتمررضل ا زعمهملحامهرشلا
 | بة اتم يدي نييزكمف هله زلم مداطلس ادنميزم ديصاقإ

 هناغ



 ارامي ل اقف مدس ناطلسن نعمل اسومب بق بدال تاغ[
 | ىدلو ردم الواىروغلاهل لاف كك ظنتحتو كرإواذه
 ١ نيبو هنيب حصصن ىنحاعيتيؤعل الهاي انه لمصمم تشب ام ا
 ع يرتب ىرونارما م دقربصو اع لزج ١" هاش تعال
 لهادنع م ىفاوما عيمبلوعدواوركسمل 2 هر
 قتال ياَع 0 د
 ناو و ريكا ميلعىد مهرنعزم هاا
 هق اوف قروش لفتسماافر يعتزم مفرح

 . ..طصاةملسن اطلس || عرونل الاسرار
 ا ناطلسلل دصاق لاسر اب رسهأ
 رار ومد ل
 0 | ولعت ل نيس امد قل اج
 0 0 0 ناكوراداود
 رس ل ل
 مكمل ةناكلا «ذهطمأو بع امو

 [ظال حواف صاوفطصاور شمل اكركو ممادنهو ملبخ
 ارلخن ةناطا_ززنمميلس ناطلست اكد اوفقوو١

 : اايلقم اي ىابدخمرمثلا لاق م غر )زم ثماوايلم
 1 00 دك علا
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 ا ناكل ادعب رهو دعنولتاقيو دحلو لجرمبلق ل عن نوكبو
 اس ضلال ةبامركسعل ايلاغ |
 | لع مدن ناف باتنع ارش ويأماو ليعامسا هاش أ
 ار ةرصتلان وك اعد هسضن ىف لاقو ىلاولا ىابتك عمم لف |

 هتعاسزم ب كرواجو مرعم لل عجل كلو ون لن مأ الف
 مقاياساطاسنا نأ معز و ىروغلاعدي نيب تمت ناملا

 2و هطيسوتبرهأ م ناطلسل لع هةليحلطتت لف هددعلع هلادعاسمن اطاسلانالوملا ءابسف هنم بره ناو هيلع
 | نساقف نوعمجملكت ايعال او ءزمالاو طسوف ةعاسناو
 | بلح شان كلير يح عر ضبقو مشل ابشاذ عابديسريسالا مهيدي
 ! انالوماب لق و ىرموغلا ناطل ست اىدي نيب هقوطنم ورهف
 (نث انهت فاف كودع عك صتي هللا نآت درااذا تاطلسلا
 | يمأتف هرججوهو متل اعدي نيب. ةاشلاك<دي ىف كيريخن اكو
 أ كمل نتفنال ةاطلسلا ان الوم ايل او ىلازغلا ىدربن اج
 ااداجزو كو دعملا مرا ب هذّرو اضعب ممضعب لانقؤألبتو
 |ذهو هناكمف دو مل ىارلاو ككوش فعضتو كْفدعمط |

 يؤ ارا اذا نكلو كذهرق كيري ناككلا و ىلاتغلانم ديكس | ٠
 اوفلاهنأب كاطلّمل ارهرمأف لتاق هلاموللو هلي أب ىلاعن
 رك ايزابيل ا تعال مدّ ةنهأ و ىلاعت هللا هنوني ثا لو دحا صنم نوخيال ناو اناث

ٌْ 
 | هسقنلو يفت دودحالكبهأثي ناو ماس ناطلسلا لاتقل
 | نيرشعو نيشا ةنسبجرنمذلثلا ةعجمف ىف كلذ ناك

 | ناين سلو ضرال احر قحركاومهااكو ةئايعسو
 | قروقلا تاورتشمساكةلولممى ل ارشع هن الث نابلخلا ناك
 | تاكئاذةيصتلاو برحلا ءادإ اسوم دروالا نم دحا واكف

3 



 بسك ناو
 ةدعاقلاهردقلا) رم عفنيالسزولا نكلو هرمز زغت ناكت
 | نمدهمالا ةعبدالادعمّناكو هلكتاف ءداجيلط زم ةروهثملا

 اس ةقيلخو ىودبئ الج ىديس ةفيلخو ةعوالب هانملا
 | سدني ىافرلادجا ىدّيس ةزيلغو قوس لاريهإرما

 | ظ اولا ولخاهدلا كود ِذولا دعم نايك اليفلرد قلاب
 | ثلتتككناو مالقنلا كل ذمزغاذ مظع ماظن هل نك
 ميظعل)يعلا هذ ابالا ةَوقَْو لوحالو مذلع

 3 2 ع تح

 دوسريمار سيخ لوا كناكوقباد جيم ناعمجلَوتلااملو
 افضل ما ناكر مع ماع ابشخلو داسريمارم !كراو ىببجلا

 دو هللا ورهأب بلحف ماقا يروغل أ تاطلسل تربل عدي
 رو دوس كسلا ةهدّقم ىف ن اكرم ىفر شمال امصراداو ا

 شن اكدر زلار متو لاطبال نم ناك كرج ناطلسلا نبأ
 دينو كلأ كيزاورادنز اخلل كب ىئايو نييسرتوبا طالبت اسوا
 ا ا تاطلسلاهعزبأ
 1 ضعي مم ضعي هزم مون منه د حلالا
 كرايملادح موب بوما ءادثبا تاهو 0
 !اكاو أمر اهيلابضتا الف 101 ةنس بخ زم نيرشعلا)و ثناثلال
 | اجر اخ فصدعتاغص تنايدق ةيئامثعلافوغصا ذافرخلزلا

 ا مهو 1:يللورالانمرنولملا مالعالاو ةصول اركإ

 [اذاذ_فطلكرمنضلااوبتدرقو لايملاطيحللو لاين لاك

0 



 شع وز ماك رز هت حم م هرصعر برو ناك( اب نع رمد
 دكءوصقرمال وب م تايد ا كرد
 ريسالا و رمخل الب ىف ارريمال اور اننرناذلل كب ىفاريمالأت
و كموغلا ناطلسلا معز,

لاو هنسوبا هوصتااقريمال 
 , سيا

 هرب شان ىدرين اجريماإل اوزامعملا كيريحريمال ا ورجافلا
 أن اك [سالكو بلح بان كب يخسو ىلإ نفل ١ ىدربن اجريم'كو

 ورشا يش انزرفريمالاو يدوغلا) ل عنيبصعملاسز
 :رلاولاتتلااولامومورلا اومداصو ةدحلو ةزمحمب
 اين تني جحا زيشلالاق لال السال اكمهوقال نورخ

 ةمقولا هذهلثماغمق و ةئيدؤلو ةميدتلا



 اى

 و

 كسلا ناكف تاني جرخي ا
 ميل نوضقيريب دن الو هيلا نوعجرم أر مهجرسيل هيلا

 ؟اظزوزغانلل ذنق هدضمرخال | لوقي مالك تنم لك
 دولي نمو ,مهنيذلال اوخهركذ مدقت نيذل اهلمال !اماو
 | دصو م ايناوفصاو مي الحف ىلات هللا لعاو تعا
 ا راهلاراصوح تايقدنبلاو مفادملاب ءورلا برضو وورلا

 مهره ش ل فاوحرمرابتلا»و تاخرلا ةزيكنم كلا! ]يللا
 دحالسل ةقفتم تاينودحاولجربلق نم دولنا قي اك
 كوكياهسحا انهو دحال دسحالو هال و لغهيلق قيرمهنم

 0 م ا ل

 مهيبفلخلءقواو مهتشإث موقب هللادارااذإو مسني
 لال منير موق الوه نارام تكا بينو ْ
 وع تولالانق كولتافي ةسكارتلل نم مهركذ عدقت لل رسرماقأ
 مهلمو ةاشمىفولا نييإملرتلا و مورل زمافلا نيسمجو رئام
 اق ةزدإو ةطحميلءاوطحمنر وراركحش تنم ةلايخ

 ريكا فصل لزمن اصح عر ميلس ن اطل او «كاذكمهأ|
 فص باطت رمعغيس هديفو قاطسولاغّصن اذا و صو وحا
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 ودع عمى تألق نوكراىنازكه ,؟سعاع حاصو هنعمتنا

ْ 0 
 | ايقدنبلاو عقادملااوّملطاو عيمجلل عجلرتف ىداول |رضرعب لاساذا
 اكلم كلاسك ههالوطتعو ةكارجا طعاولمدو
 راو وزثلا 0 ةكارجلاوريطو |

 وخلع عفدم ئعناكو ىرتكلا ةمامل )لدم عم

 رويل اكءارعصلا كات تراصفرضن ةثاموأ الميم

 | رفا حر خاس ملس ن اطلسلاو مور اا]] امو ءامدل لزم
 "3 ازموزهنازم ىلازقلا»و كيري مجف ىروغلامصولا]
 فلا ماناوبم 2 ارق اطواولخد "

 0 او ىدومللنقو مكب طاحاملس ناطلّسلا ناف
 ايوركسعلا كتشتو نابلإل هعتف بلحابلاطوقثناو

 00 :او كيرمخت اق ككتقتاط
 0 وللا
 زم اؤلتق هنااونظ يما هتعداعبلااماو هنمنيسرقلا|

 ا الف بلح نيدص اق كيرخأ
 ملف ةعابني صرع اهنا داو يروم عاب مول دانيداصا
 كنذلكو 5و اود قماردق هامان اكو مهمرمل هيلا تفتليا
 ا 00
 1 2 ردو هنابلكوهإة تسب اندفا

0 58 

 انك
ٍ 

 ١ او كعمانكلهاو كفن تككهإوح سفن ظحؤ ا ْ
 واجن الوهعدي نيبفقنسو كنيبوانندب عمي ةمايقلا



 ميظعلا علا دددابال ا ةوق الو لوحالو لدعل اباتنيب مكحي
 ىسامواربق ركن[ يجنن اف نوزهجص نوفقاو مهو نايع || ةصن ةلازمءالؤه هرشد نمو قارب نب كالص ليمالاو الع . | فو طوطلاى ابق يمال او ىابديسريم او دجوف هني نعت قتلا
 مع مكه رضن فل نين امو ٌرئام سفن رئاملتاقت نا
 تيعيش هدقتي نا ىئمدحل دقي ىلو مظعل )ريش اذهاوُمقو ١
 0 ل د دم
 قصته دذسن دوور جال ل انيبا كيل ممزم نسل كلام ناك ءاولل يمان سل ظماحه ذلخو هرمو قي قحعروفلا لازامو
 . ةّلعايشغمزعرالا طمقوو افرك هناف يروغلا

 ”ناطلسلا هروغلان اسم عطفرتد
 'أ_ةويمازماححرجصرالا لع ىموغلا ناطلسلا مق والف لاق
 لاقث مه ذقاإلا ةنالئعواسيناكهز طل شاقل دشاو عل

 ظ ل ةئًأرلا اف لاق مورئ اذؤلاب عيمجاهنوؤوطي ارتذخأيو
 اق ميالرسإ وا هن ذل و بك اذه ذا يكتسإم مطتنوأ ل١

 ووصتل



 مالا ايميل ال كاذرص طور ورلا ؟سعقرخ
 فلاو ةايخإز مرسي :1ناكتادعب : هيلا هحفرمتدرم فءاوحطاىش
 يِضَق هللزمأ ءاجا ذ | نكلو ىف ولا نيب نم عيرخلجرل ة كلاسحما

 ا كا كانهم: ىو ةوف ىضقامف هند دإمالو قحلاب

 مورلالكس عتناكو قرف س فل ماو قلعت غنلاف
 ”لطيو هياومطةلال ده ول افدع سهلا

 1 ا

 رهادنعدانجالاو لالا ه تعدوا امو بلح علق ف ناطلسلا
 وغلا اطلسلا ناز قنامجوان لد ة_صخبإل ئئنوهو بلح
 ريانراّجح زماطنق ْئامهعمزخا ةنماثعلا ة اقذلمل جرخامل
 كاذر عجين ا هدصق د اكواًماصنا ةضقرماطق 3 أ مو



. 

 يولق مخ ارذال هلوق ف قدصولا جرد عنت في ظنتو
 ١ سا

 |« شيالاول ضف اوعانتالو ىلاعت هل لوقىلا ظناو هضجلا
 ىلاهتت هلوقو زتبال ا ةبرق كؤهن نا ان درسا اذاآو ىلاعتلوقو

 نيد نماوسأق امك نشل بلسلها ممنم بلحم
 | تصهناو هتيم بهذو مله تتنت كرولا



 هاواي تعاطإ برر يغأ
 ا محاىشالبو بلاغل اببنوداهديو ىلا |
 9 ىوأرلا 00 هللادارااذاولاوحال اءوس اؤالرصم |

 10 عرش عورتا وا لاو 1
 الو هيلعاومدقزمو ةعمزعلاقثاو هلامثاتبنف تايملا |
 و اكالو ىلازغل اعدت ةبمالاو نابلؤلرمإم كرملريماللا

 ىلاعت هتاولاق ميول 0 |

 ا زا در ْ

 1 ةناةنطلسلا |



 ٍ 0 ل

 قو ميلع
 0 أ ةمفس ل مسوم
 و مبارلا بل صهتش لام 0

00 0 

0-0 0 
0 

0 0 
 © هل زنق لاوحكا وسال دف البا صهاولخ دنا ني رئاس



 م

 راف هل هانب ىزلاهيباتيب ف ىموخلاسبإو هتيب ةطانغلا
 تيبلاةيقيورالل ان انوا سجو يار ل همده ىذلاوهو ||
 || هيحلزما يابو اهطوحامو ةيظعلا ةعائل هد كأل اىلا قاب

 اك ماس ل
 ل !هيروتمتناو كانيئنعرقيلا مدح مدد ىف باجل
 نملاف تامىذلا ةزمحت يب, كألا فعيوهو ةبيلّصلا
 ناترمال انيبوو هثاأف ىذل١تيبلا 2 شاكورمنلارمتو
 || رهالاساق تناو كلاسي ن ع ةبيلصلا رمد ىمخل كي
 ( ناكىذلا كراس نع عباد مؤم ركل كيرن|يمثلات يو
 د0 ارحافلا وصخ اق تردرو ماقم اق كيبناجعروجرل )هيف
 : كم اتيدو ههاجعابشخج يبو هاواي ةيحلن نههنمأ
 ٠ || يمال يب هرئبكلا ةيحان نم ةييلضل هرسأر ف ناب | رسؤرم
 يعن وطبع ىلا يد إي فلكس يعرب كدا دبيو د ىاياموط ا
 تركدوصناق تيدروروخيإريها ةسر دهراو جر يرصانلا كنج
 | راوحب ةيدق)) صهيدصاق تناو عبطان م يتلا
 . ا عديس بقدوم, جن اطلسلاننإتيبرو نيجال ةسرمدمأ

 ةلتسب برقي ةعلقل ا شأن ىابطتقت تيدرو نيدلاد

  تاككرلاوهو بردل لخا دزه ةزعل»ةقيوسرسلم ُةيَيل)
 منج ماء اتيبو ل

 اساليب فنادز مال كب ناتو كوم تيب 3 ةيكزالا ف
 [ثدادود>نودوسو 5 تيب نايلوه ىذا ىامام

 |[ الا ةسددم)باقمرشغن خل نم يل اب طالب اجيد
 | ةلاهاظرم ةرماةقيو ب رسأر ف هنسوباهوصناق تيدوأ| :

 وطل افاو قبلا مهيوس م اوجيتت الف ىرؤكشوختسبو
 تو ةليمرلا» هلم هوصئاقر ثايب هيبارتتسب ف

2 



 ا 2ع ا .
 قلاب ايبهلقصاهوصناق تيدرو قويعل)»هازنالو كمرحالو
 تال ارو شموهو ةيفصه قبروس دصاة تناو ةرمرإلاب

 علطورصبّوحن ناصخل لج اولعصي نابس ايسلا هاي ن .

 تودوسمالانيرب ناكو هلق صايم اذبإف بايثل (زملوقصلا
: 0 

: 1 

 6 000 315 دايو لا 7
 00 ددو ابن اموط ةنطلاصأ عي

 ارز ىروقلا هدا هزع اذه هدلوربخادقودهشأ
 اموطاوعي ايام 0 ْ
 دتلابو يروق ريد ين لذعرصيقي ناداداةنطلسل العا
 مدع ماق اقو نابلس هلم لمالو تكاد بدال
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 هوحول) مهميوب اذ ذاتس نبا ىذا ىلا ل يبسال لاقو نايل
 قري ةواره ل غيو كيبان ذاتساك لإ منح اوم ابهى تح
 امي مايكله نا اكاربا كاذ ناككافرخأإل هد وكلم نا
 امو الو نالعريمالام نميك2©ناكو نصئإ ل١ كاف
 كرو هنيدزم نولجي ا ىاج ام مروعا اك مسئاف ىلاول»
 تابللل تايعلاك ربل ريو هتيسورفو هتعامتو
 نورت كناو انتمادؤيو انبصرع ان ذاتسا نال ل صحامهع
 ققيامهعفرسلو اين زم مف قوصرجي ىانا موطنا
 نيتسرق 5 ذاتس !نب ارمذتلان اندصقو ةنطلسل »ماظن
 يون )وورولءاغل لعاب نيعتسي ىابناموطل اعفدرانل
 كلن رياكةيفر سل وصد و زاذ مدائسا نبا اماو انيِلع
 نيل ءاومزعاوزناكاماولخيو ع ااذه نابل زمكساف
 ١املو ةسكارجل رم ازم ناككماذهىاتاموط ع مايقلا |

 اذظييوملا عم ناكرت اموي نيرشعل »وحبل ماقارن اق
 ريع ىديسو ىوربلت ارا ىديس ةفيزخإتم 6

 || القرف ائماد قوسرلا يهزم ا ىديسو نال ا رداقل
 : و يرونلالعّورسكلا تعقو
 .ةوطماوفاةرلحللا مداق املساناطلسلاةن اباوعمس الف
 د أر ايف ماتلاوخكملا باهذل فاو ذخأ
 ناو ةجاشملا ءافلخءالّؤه هلاولات ءالؤهاملاقرجاعالاو
 همإاباهزل١ نو دير ياوحرخ كلف م
 ادخلو مياقرعفرمرما هييذي نييإول ذم ف مها صحب رمل
 | متت ءصتاءصالو هريككاريكم خم جرم لو دحلو دعب
 || ثللذي هلت اناكو ماشا هوت ابر م كلذ ميلعدلنا ددق) رم فل نوريزاناكو نيعمجا لاعب ترف مهرخانع



 ءمدق الو كيرخأ
 |عهمده هدعرجال



 ا ا
 3 ا

 أ ١ ؟ساموطد ذأ موسم 526
 ا لاك

 | كيفياوؤعر ان تناورهساب كساد ةطخل نكت نا ديرعا |
 مشو هز ىاناموطملام موسرل) )صوف ]9 هيلعتناام عا

 مي جرح ف هيوكل كل ذزع هسفن تباطو هانعم ١
 ْ تحشكفاذاو ناويدلا علاطنالعمال نإ اذاه هياسقف ا .

 ًاسدلاة 2 تقاو اس ناطلسلا هالو اعل ف رتافتلا هنم

 مادمسلا !نايربجحلا عيش يع
 انهار الت همسايذ تالف ة :

 0 اةزوضلاةرق ْ
 ْ نارا :نتس ناسا 1 ٍ

 ا 50 00 رك ةرسلو :
 0 ١ رجلا كله

 لاقانرنعلتمن دواافاماوانعجو >اةلبنعلناقن ||
 وهو ل ا
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 | الو ةيسورفل ابره مم هدنعيوسل ناف مطاح تورعو قاادأأ
 نخف ةاشلاووق لببلاب ةامرلالهد نعام رباغاغاو لي اب وكرم
 | لحب تمعن ةدحاو ةسكد مولر كدت مهانمداصا ذا
 آرس|هلخلن مماطلسزمو مهنم انكي ىلاعت هللا لهو ليل
 نالعم العز عىاشاموطى أر الف ةماّسل) موي الذم عخو
 بالراتخاو كل >ىلا باجازم مزهرمال |رشتناو برخلا لع
 ريمالامهلعماقف لضلار اتينلم نمد برصلاو نعطلاو

 5 ا ل ل
 يصياولق هدّمالو أ ن

 ًاطلسل ناكر سلخ سول اب ومار بصحل إو كبير ضل سرم
 تناكاماسن اطلسلا ناف هدارم عال هشأيال منال كبزريخ بحي

 ١ ىلاعت هللا اش نا هعضوومف كل ذركذ
 سصمأل ملس ناطلشساحورخكذ . |

 لاق
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 ١١ ضماىلا مايا ةثالث رعد ليجبل ايرما ماس ناطلسن>نا لاق
 نالوعم كار زم هز مالا ىزمامل تاق ىابناموطاماو صم

 | وسلا ءاساب نوكينملع ةرموت ل بيرو معبرا لع ٠
 لوا ةلذ ناكر قدقلا ىدوتن ابيك تاع برم فتاف

 | ةكسمل اةزجناك6 نطابلالف مهلءاؤامت كحل هل
 نيدقتم د ءواب كسع ئالا ةشع ةديرملا هذه دعم اجرت
 | ليملازامال انمنيث الازو ييعبوال اءام الوم رسال ثول الن م
 ينازغلا ىدربب اج نيروكذملا عشعأ ول روسو هنا مالازهو
 || ”ابطقتو تركهوصناةو هتسوبا هوصناوو رمد كساشان
 يقم ل اءابسرج تانيعدزمالا هزرمال ازهو ةعلقل ابان
 | نمو ركل اشات ىابتي اقريمالاو ىدرب اجو دسم ريشلو
 هايل ةيصصمانتسا هوصضداقو ىراكش وخيم تارشعلا |
 سافرقو كِنباج هوخاو يرونلا ب لب تس وزاداو د ماج
 | اكغشمن اكاماساناجلاةنس»هزهؤرفابملو قيرشلال|
 اواو الف نريشعو نينا هنس لاوشلو ا فرك ن»>جيرخ مح برحلاب

 _لكح ففوق فشار مسن زجاسلا ؟عبا ذاو رضوي ناخ
 اضافلا محلا فرب كباس ماف امهم مكس اونيكس
 اهحواةرتفا مث دموق نعب اجا امهمزكت اضعباهضعب لأس
 00 نيقيزعل زم اكقَمْح [فرماياماربخبو
 اتدن ةكد هيبرعل ززحلاب ةكارجلا كدو برغل بيتر
 تلق نماولالز مكان إل نلحق دنب شرم زيزيكيلا مرق الف
 هوبذجوهيلعاوناككف تقلا ةرعقلو يمثل :ناجو لازغلا
 :ملخو نالفلانهرعتلا) هل بصعتف )سا وذخيلو بيل الكلاب
 رصاقو ةمظع تقم ريكي ازهاولثق ناد عدو دعل الق نم
 كافور مكسعلا هاما ةسكرت) طع ةرمكل تناك



 مرمو ةلاسلاب لسو هيلعمتلاؤلص هزؤسرلو
 مر 4 00
 ريالا ماقأف اقلطم كس عل)نهارما ايدج اف ةيطقزخد
 || دبعهداكو اهعمولئاو ب يشرب نيدجحا هيلع جرموفم يأ
 ىازجل و سرسو متادل»

 || نياهصم لما ناسل نعة نلت اطوطخ اهف كاع كبتكتنا كنميبرمأ ناطلسلاهل لا قفربض2 طوطنملا عيمجك اعف مال

 أ| عيقياو ظني ىقيو ناطلسل)لجنحيرلاباهيرم ذاع |
 ٠ || ذاسا كلصواو مهزدلف ىابتاموط كِيِتامب صعب بت ا ,أرف كل ذلمفف الس ناطل ست بخير مضلل زم مر
 0 كلذي مهزؤلودمالا عمو هز قو اهذتنأف |!
 نممدصي ملاذهنا ةيظعل)ناميال ااوفلدو كلذ ١|
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 | لاقفاضعب مضعرلتمي تااوداكو كمت نتتقاو هاذ
 2 ف ا م 5
 ا نوككلو وهسه امبانمةلكؤباقي ىلاعت هنا نككوانوتتغيئابعأ|
 ةحلاك حي شرخأ انالثلالموي ناككلف مو دعداقلا كتبها ع
 كانوءاقن اذ ل خد املس ناطلسلان ايم ايخثلل ات ءاميمارجل
 || دنرماهمل ىدرس أ م اجزم زك كك ع ىلبن اموظتاطلسلا
 :لعةرافل رشم ةسكارجلل ناصف ترءاصف ئنن كرم
 ان اقاجو هس اوذخأ هياوف طتسإزمؤكو لس ناطلسلا
 ىلإزغلا ىدرنق كإ ذأ مهاب اطع لزج اصف ىابناموطملا

 دامو ود د وهممهو اباتكبكو هترخلس دوبل لهدالف
 لبن |لعاهوعدوا تلو ايمككا عفادملا رخل ناو ىاناموط
 بم لت شادقو هينادبرلاا5 بول تايدي ةلعجسوت لان

 اطلسلا كس جلع تيشخخ اف ٌىئممظع د هجدعب كاذ جم ||
 | افأيومو دين اطلّسلا نا باوصلا و لول ا ةلبل, كلل ذ نع
 مان باو يدم مرض مريفيال اوهماذأ توصف بج ناجزم
 ءاطلزحجاو كل ديف ميلس ناطلسلا للا رو أف كدريخملا )

 || كو ىلازغل» هدد ل اريل افوججرمو باوجلا سو هب دصافلا»
 د ميس ناطلتازمامويلا كا ذ ةمييصؤق هسنجز مزق ئش

 مموقتارناف ىاناموطن اطلتلاانباو ىابباموطةاقالعملا ||
 ضعبرعم صعب قرتب نا ىلاول عابر كريمالاو نؤلاعريهاج
 2 . العم للازغلا نااولكدق واضعي مرضعب و

 || كوكسعلا نيفي هولك نا اوشخ مبكلو رتقاهذصقو كلذ
 قح كودصقي مه |قفتاو مايناوصلخلو هللا لعاولكوت ||
 | سطا [لف اولا «واتفي نا نوجيالف لس ناطلتلا ْ
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 نم ركز ئيلسن اطل )كسول [سمشلتعلطام أادحلت
 اوحراذئانامولركسجمظءإسو نهرشتتملا دارجلاك[بل)
 يل ىاباموطرقياو كل ذاوإمساملا

 وجا ااملطم مهادملا كات نع
 ملسناطلسلاركسعف 0و ةهاهميزونجج يساوفدم
 كلزتاد كارت 1ونظو ىيورل لوس رافق قرح

 0-0 كيرريخ نلخميل 0

 راذهاغا اوزم لاي ةمو درم هلك ادم
 ا هاَعب 0

 1 نهم ولصرزىح
 مديبههساعنم هب جو ملا ينص تن ابل اتف اس |
 ريمة 6 2 0
 . ملاذاف ساس يعن ع ٍك ةلعرب ور برجصف هيديجس ودا ا

 م ف تن يدديعسا ْ :



 دب

 و

 | [دساطلسلا
 سلاف طن ماوغملا اًساب سفودرو انساب دامه فرو كيرميحي

 ىاريركو نزلع هتبعصو دوج مولع اول أ د امه 5 0 7 7 2,

 0 دحإمم



 ىوم يلاطبا نييلع مامالاك ل دكو ةعايجتك زم هيضنعأب
 ركاسعكل تقفل دقف تنااماو ههجو هددا ورك هتعمشا

 تنسوا هرعزمو ماورازهو ىراضد نم ايندد”فاطازم

 5 اقةدمنعاوزجمن ا جرف الكاهن تليولا ةإ يشل هذدم

 :شيساماهب جرلاانرتخلول خيو ان اننا دكا دكا تعنمل
 مق هيلع قاصد اديب ةنسم كرتنالموق نخيزكو هبا
 اير دوي هللاو دوعلاو فيشملاب هللاز يبس داهجج حو

 ءّدو اج انايومل اق

 دوو كما كلذ
 أ

 ارم ك[سلغبس أف تمعذ امةنسلاو باكا لع
 تنااهو معومجانينقاو كدالواانربعتساو مامترخا

 مت ذجاامدداو ىابت رمال !لاّمق اتي دي نيبلميسا تدم ْ

 هللا ءاَصصْرماناذاماو كيسسورفبالو متوقبانضما

 زيابزكلو زيارب عش ركل هدد ل عدو لال اق ةردقو لاقت ||

 متلو ناسرفلاو ناعجشلاو ةعاربتلا كش تناكتيحتيملم
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 ردو هموم ةهقو ةمولعم

 ا

 كانيأراغاو كل ماي اني اِف فام
 اذاو نامل رساتلا ىدانتىّكَعف ايذاستحاو مول هازم || ٠

 ةلنيأبق دددإو نانا نمسا نا هلازكنككو مهد فاج
 | هلاص مج داركدل او كمال انمانلبق تااكىلاللولملا نا خراوتلا
 اضنلاولاةواديلع لاوفلوالوق ماو اق اذا قماصتلا) اعت

 | ديويتكف ثاضرحو ا
 »و نيقيرشلازيمرفل امدان وك تاددرجو ةلداعلا كول طز مرن أ



 به

 || مثيزثكاو فلا امفدحاو امفدحاول ال عقياذام كلو هدعاساكَو
 ةةينوزيتلاوخابذاط لا امك هركسعزماد حسا هضلخرم لف عجين

 بزاف ميلس دآ
 5 ١

 ةبام هل لاق هدم كل ممل لاك كيريخ لاو سراو

 | دنعدبرطستو عشؤكاو ربمزباقاو امال يدتهدل ل سرع
 عمر عتجاو ملس ناطلسلا قاطو لا ءاغناطلّسنا|

 ءاشيرصنم ىا هل طعي نأب هذعواو كاذب ناطلسلا جفأ| .
 ةداجنا ابنك كو نعصملاو ن امال يدتم هعمؤس مو

 أيدامالا نم ىريثالو نامثالا هيلع و ايتس هِؤل ءذبال هاباقو
 طلع ةجارنو عينلااب شدو ىو



 وبال

 5 هرابعهلزسح دوم اطع جل 5

 لدسأبب ْ ]
 مشاه نامل دنع ظ تلق هل 5 . اج 2 ظ

' 2 
1 

 درتأو ا



 هداوجن انعىولو نثانلل نود أرتنوخ ايان دعب كحلورءا
 تايوان محل لومي برعزيرس هضال الك دحل هعبتي
 :هلوع دصقو ةزيج او دعّحلازالاف يرقي نادحإ دقي مف
 .|| نعلزنق [هغ اح لاقياسل)لق ا ىفارلب لحد ىحل غلاف
 ,ٌكِصف هيلعملاعت هللا ةمحد تاق ةليقل ل صتساو هسرف
 ياقطاطالااماو كانه واز قهوفدو رليلالهاديلع
 اهزرزم و دقوالاو كس عزمادحا دج مل يرحل نم عجد ارناف

 ماماغقينادحا هس من تانإالاب برضلاو قدنبل)وزكرم
 ب كد ع ف كلذ

 ايعالريراف نذل )

 يطارد قي قبامو ودول ملق ىف نوجد رناف طالب اجريم ١
 لوكقح كل نكل ازالافوإ و ىلا لت ايرماص هسفت نمر هأ الف
 عي اج ملت ايبرماصو هنعل تف هداوجيز ظف ءاوحملا ةيقوملا
 نغو جرازهاول ةوهطاوعمط جرم موراتا رالف ايشساعأ

 ىلا عتوف نإ ةمرضمنف داصف دارجلاكةيلعاوقبظن اف لاجرم
 || لجر نمسأرهل لعيالءاصقح فويسلاب هيلعاوعتوو ضر

 هد هم
 06 وت ابك در صح تابو ىانايوطت اطلت . عيت نع منهو بهز مهو قدنبلاب لتقزم مزه هكارج



 ا

 مقوامب حا و ميلس ناطلسل لع كدريخ ل خد كلل ذ دنعف ايفذع ١
 هريغد-ل اهقس يلو ةملّلا إف ىشايوص لاسرمانرمارتاو
 لعق امزعناطلسلا كتف ناطلسل اانالوم لعام ألو
 0 هول )ترس تام ىذل) صه كزم بكمنم ||

 د( اهرخا ىلا اهروازم هل اههصوف اهيل ظنا ف أ, صمىلضص
 ىلا عاطاغاو ةيناطسولا ةريرجل ثليلالئ طاش لع لوزنلا»
 لكلتتمغ ناويدلا هاجتولا ةبطصل 0 طعر يور عاس ةعلقلا
 تايو ىداعالو مدح مسرذأ لزه هسفن لع ةفيخرموفلا)

 طريق ىااموطىإ كسعلا لاسرا ف عرشرنا مث ةريزلل غلا:
 ىابناموطاماودحل منماهرسلررصم تاو ايسكرجرصمع أ[ :

 ركاسعلا هتعيتو برو دعلالو لط ةيحان ىلا هكيلا ميما رنا
 8 ل 1 ا نعال هع م تعو مدكلل 4

 اول جرف رهرخز عون في ىتح مهو دعاودر احين اورصمم لا
 راما ولد غف تاداحلا قركاسعلا تقرفنو ةينوتشللو لزننو
 رهام ا اوصصامت ةدملو هزيل فثكاوا فايا ةرشعلاوخ
 هلع تلماولتف اذ ةدهل ةمدحة بجزمو شيكا ةههجنمموزرلا
 ذ افلا شعة سمو مزماولتقو ماورال ل عة كارب تربظو
 | ىنعتف | كل ذرنوق نيم د هتهموركا) عجرم ةرعزكٌق و مايل ثلث
 رفاقانامنمةأيو هضنيوهركمناملس اطلاع
 ١ تعو نإ ىرفو هيلعاماو هلاهاف دليم اك ىاباموطقلبو
 ةسارتل لذ "ءارلاب ضلا» ق دنا برضوا قطا وصلا ١١ يلا ءاجو كلذ لعق الف مورا دؤيابملا | ماس مل هيلع رسكلا
 1 اهو رصتلاب نرش منيل اغا اكت ادعي او دعب كلذ
 ٠١ ياوطاماو كلم | انل١٠ذه]ب ا قي نماولا قو مهركسعبناغ

 | الط فلن نابض خلال سيكو طح هيلع مطعم بما ذ || :



 هلاد/عوقالو لوحجلاف نيتفانللا ةهساب ذكلاو هلوف ف قدصيأل
 نمدْف كتلو د تعيصا امو هيف تنا ام كن زيدةاف ميظعل لإعل
 ل:لككو قيرفتزم عجيككور ابد اماه زككدبال مناف لاّشالا
 كانو حزم ىضركاو فالتخازءةيذوت لكاو مل صنازم

 ايندلا هذهاتب نوف نيو ظناو اسؤم مظعاو اس أب دشاو من
 :ىدزؤعتلملو "يب اذا كل ذانل ) صح امدعدو ةراككأ ةرادغلاا

 ا 1 ا
 دسو اطلسلاو كل ذ وكف عنصا ام ظناو ىلأب ئلاوانويّرشامع
 رار طتساو مالكا هع اجو ى لتكن مسيتكاس
 انمزتببس ىابلاق مت ةلامعالو كالهلإ وقتنا عمّربوجالا هذه
 مكضرالو ععومب ركام مال هللاو انبستو انبو دزتو كاوق ف
 ىظنفانن يبو صحيئل ذك[ وزل بيسلان اككماو مراجاو مقدسي
 ساق: موانس وحين م يرقي نأب هيلاداشسإو كيرلا ناطلسلا
 لا اعد سلا

 ٠ أ تس هاز هزت ف اوقيلبال اذهتملتك نا هبلق ةوقورباوجو
 هيلكتيقبان ا ىالومايلاقو كير دوز مصاف اخسر عجاو
 "هزه 1 ككاو لطابلارناعلل انه كييعؤ سلا ريزو هتاعجو
 هضجج اب اقو هيف اضغبالاكدربؤ كل ذ لاق ايدو اكس ع عيمج
 | رأوه تالي هقتع برضا لاق ىارلا اف ناطا لالا
 نمياواش كم الكف رعفرؤتمزغصمزولو راكم قوو كيرزح
 نص! ئجمملا لد اق اذهنا تاطلا سلا ىابترك يمال اناّمف هزتقدل

 ةطلسل ظن كلذ دنعف مب تامضيتلاب تي غزم تئشاع ||
 كلنع جيفاو كقثعا نا تدراذاهل لاقو بضل لق ظن هيلا
 كدت ناسلا رجم دا يلق كتف ىدز مزمز مانزومجلو
 ةمقالاب عرج ةريقألب نيطالسل ل اجدع خدي ىزلا موج

00 



 قل

 دالجل نيإداقو طيف ةزتزع
 ذهقنعاويرصالاقادالاج

 مان داعم نوكيانيلع كلا تاج ناولاقو هذ إبق هدعو
 فكر طعب هعبتو ةزيطل جملا ىدع كا زك ناكالك ةزيجل

 نال راف فلاي وقير يرافزكم فنك ل ايخ افلا هعمراص |
 0 ىعأب هللا دادا اذا نكلو ةرمالو بول ىف موبغامميلس ملعب >دانلا لولو حا اهلنا قيال مانلالو ةعامجّتسق ا سبلغ ةزدكلا
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 اجرئ ثنافرانلاقيطيزموراتلايزتاغت مورل اناانعلب فاول
 هجر اكن اذ هذ ةيصرسراف قالا ةعيسوخ نامل زم هعٍبتو
 اذادلإ عن بقيم اذا نكاد رح زك وصل هروبكت لاه هلذأ
 ةزكب يولقعإ ف مفطارر قمل زصو ىتحلمداق لزم لف ملف
 املس ناطلسلا نأ «ظااملاّوو فقواهنياعالف ةملفمجيشو
 تلخدا ضعي مصعياونياعالق لاقاشيجانيللسرماواان ءاج

 يلب نذل متلازاوو وسم نا دانت نر قرببلابىاذ فال اة سموم ةامرلازه زم عطور باج كارملا |

 سضآأ ع
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 : : هاصحرمو ملسهعبت
 كافر خو دعلازم جمله مرنلاهعفنيال ثيح مدنيس
 او ملسناطلسلاب تلازم اج ميجا الف ىنضق اهذ هذ هف ادا
 قب لوعرق ىابادولم او هتعاطؤابإ بذا
 تءاخنال اوظقيتساو مبتها]وزخ أ ةلياقلا نزيل
 ميسا ةءاط ةيزحج قش اهاجن أب ىابا بطلب ام
 ٠ ساتلإاوبعو مهتبهااوذحلف هيلعرسكت ن اديبرعت كنأب عرجسإو

 نئكلهاو كسضن تكله !ءلل زم ايش تاعف ناف رتهج لككم
 ريو ةيوخبت لاف لزتي ناهي مىضتق )و كلذ نعز وعل كعم

 ىابناقطناطلسلمءالف ةريزجلا ىلا بهذوركأ مث مدتتا
 ”ةطلتسل بوم ارناف يبس! غاجنابل هي ءاجسام يكارْلا هذه نا

 مويس عاتتاطلسلا ن اكمتن اما ورق دص فرعوو ميس ا

 لب و ةرزعجردولجلاب هرمي و اذه غاجو كبرخيف لزرع
 كيريخطع عير صم نام )يع نك نارنأ مهر بظديو باوصلا هام
 لاق ماعاطق] موينلاغ ايل طعيو اعاطقا توميناجلاهتيوطماب



 ب

 اًمحيلإ 0 فوقنا مانيب يضر اس
 لاقفوعماس كيرزو نوعناط#إ الان اف 0 ةماركو
 نا كلذ كينكأ نافل اجلأتفر كسلا اشاب هوكي نم
 .هيلعرصق 19 ىابن امو رس رمال عجيد ال نا وجرساو هللا هاس

 لاذ كل ةلعناطلسلا مكتش ليسا هب او ديلاباضبق
 ني قدنب ىاد تالا ةسميو بكإس ن ١١ تعد سخدعم
 اد و ةعل هيلع عليو تانإرتيرب
 ىكابناموطنأسانلاتنقي]و ايدل الاظا املط ةاورلاسومو علفا
 0 ماج صوبصخوريفلاذدع 0

 0 ةمو.نللال طب ان مازه
 ائاقلط اوييسوربل الا بكار ل0 هت زب رها ىايناعوط

 انني نول دق ارتب كان اطل كر
 ةماىواّبحىاب اموطلاقف كندبو
 تسل اج 00 ا

 اع هاب نكمل :
 يا دوا كونج ايا اكو هانا فيال 0
 3 6 انيأرن مالك دعي ىلا وهز ع عفتني كلو
 ىفابناموطتاطلسلا اهإو بعلوم ازمناك(ما ذه انبم
 يح جيخزمإلو اناكقرن اكمزمرخأتي لو برحهل تبث رماف
 ًايراقط هامة يال وص اعاد ىدأن :و ئتنالغاجناديملا
 ريا ىوقو نيرظازل),تهداّةحداريلل )ف ابانا بعلو
 0 هنماوإ منيح
 دورك تبا 0 5ث 2



 رف كام جبتي ناسف نإ ةسكارجل
 ٍ 0 داقشابذاكهيماف ممندبنم
 ل كيج تاوو ف كينج اجا ج اتنعخيو م اجلي كسسفن
 قحيصالاقف ماسخلاب برضلازرماورهاىت لطب هلْلاَعَف

 ىايتلودريمالوهرسماقلا كاد ناكو بالنالابعل كبررما
 مثرمورلا عف هيلع اف ابادنا ناديلل سعف ةكاعشا
 فو ازمرا ظنلاليحام يرن مامديب هدر اب ماما

 تسالسو حلاو ربعخ رس ماجرج ايفريظل ا اراهز»
 ا ول ا ا كم
 ماحب ِءوقفم فاو ها ابعمجل ابمورلاتطيعهمد حاسالف

 نراك ل ددد ف عاود صر لنا ةرضوعصخررصو
 ِ 0 الخف من اجطعرف حيو نيكرلا ذاق ةبرح

 يسم ٍ 1 داوجنععت

 قتنوفادد لغات 1 ا

 دايلالك يوصل 0
 اماهريلاك لذ ملا و دعو كارلا ىلامورنا كس علزق وذ
 ناكدد ناو لجل نجا يزل آي. هوطاطاسلا

 ين إيرا ويضتق اف قموشملا اونو للتبرع
 ا «عاوكوم َرقرف نق ا

 ان دخلا انل او اجو ماورالكعناف ةكرعلا موه
2 

 لزم جرا ميا انباما بولا بهدن لاق كدتعا
 هو فرجت نأ هلاول اق برج لع ممم امئاجل وأ الف مهيرفظن



 مه

 [توجاتال ىولا مئاو دسيو انا

 نيكرم زعدشم كنا اف اتلميل ان لعاب ٍ
 "اما بلاق اطوابناجملا يس

 قحقعامسومماف نايرملاعافلا نيرشعلاوخ مورثاه ف الا
 م06 ملة حعطقن اذ اهدج لق كلا تدصقورمورلا نسكلا

 بلال قو نيمزيتماخاباو ةزموباو اج جرمالق قدنبلازم
 ةدشنمهلقؤلغني نا داك ا ذب ملس ن ءو حاكسنع |
 نقلوا ترغدف هل لاقو كيرزح نلخ ل سرماو منغلاور ملم هل
 | | ا اموطتاولو هدالب كرت هيلعإ ميدحلالو ءاكوهدالب ذ

 تونياش مشل م منع تعحرإ ساب كسلا 9 ةبطقل قاطعا ا
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 مه امزعال و | ملا مؤعالو مهماقرسءاهدلعالثام تكآل | و لحرج ضرالا ءزه

 صموشو ةليلق ةرمز مغ ايسحاتكانا 00

 د/ّصنمإ صحو ا:ةويس ةيغب نه ةعامجه سار )يع عيجناو هليلذ
 هبككاربك نخل ةينازعلا ةكر |بملا ةعيو دل انمي ران كس عع

 اني لطرق و ار اق طع انفويس عزصلاريغصالو |
 نيتكف قنيتلودلاتمده ىذلا ان ]و مساننامادبصقن مو مدن |

 نمانركسعةزيكدهدالو دعت لاهزلا 9 انثي دوبعب يرهيفتن يطال لاو ْ

 ها شانيل بيرقت
 قلالريطلا ةريتلا صرخ انتعتبصداهجلاو أنبأ د يول ناواعانميلا

 0 امهزمرطمم بر ل مودرو ءامسلاف اهعرفو تيإث اهاصا
 70و :يفا اتا وزاد ارم املازماجسا سوسو

 كيسا ةرياديفودعل هيمانضادمزم قدمك هيف ريع ْ
 اطلس كوه امزطابلا وذو لهاجلا يلكتلا اذهناوليقثلا»
 .بتيموي ىئاما اومَعي نا ارم 2 مسئاف ىموغل هزمالوو مسل)
 'لجعيو ىركسع عه لراعدرو او يملا ملي 0
 اذا لاعانيطالا سهيل يال 0 دوما ليج
 عه اواقنطلس مراد نم كس عزوبي كحد طبر كس علا هما

 ارهدإمامو ةينيطنطسقلاف نوكيمهرخاو وهرصه ْخَنولاد

 مهنا عاانل كيلامافناكئ ايتياق وير روفلاووريعو «وهرتجاغلا

 تب ناطلساندجنال انل* ةنطلسل)ةلنالةنطلسلااب ةبسش
 داهجل انلغشو مالسلاهيلع فان ديسملا ناطلسنب ناطلس ا

 يثلاقفد ,اورما)و نايذطل | زهاء رضفاورلاورازكلا لاتقل و

 ا مافعا اناولق اعز جرم اش اموطن ناطل سلا لن” وهاد كاد سنس

 اخ او قاقتسا ةنطاسلالعدلالو اىكم نوكي نا ةبنير. هايل ْ

 هبلع نطل بلال خيش هباصا اذارتارث ديدي ا

 ع



 انهزخا ف يتعمطو ىئتررغا تناميلس 00 ب :

 ل رت
 ه كنرع نه عي م ل

 مظعأالب 0 ١ عر
 ريزولا ل اعف ميلس ناطلسنا هل لاق 0

 هيلع تن 7

 فيناباتناطواو اندكلب ىلإ عجردولجتلاب ركسعف ىداني نأب
 ليل نا ةضفرلاو ةزيكلإ موج نماندالاب لاوحاتيداص فيك

 نيعذلملا هال وه نيد نقب ؤج كنج ءانبال كتهاركو كضرعأ| . ٠
 سنوي باسح سو هسئت ىلع كبرح ف اقل دالإب نعانت دعب و

 1 رو ليم قح ماس تاطلسلا عه ركتيامب مو ههرك با انساب

 20 او ا كيريح تن اف

 بل لاق ىارت مزم هير > ىذا اهناطلسلا هل ناقد ٍلوحدلا)

 الَددأو كل ةعو كتعاط غاب ادال/ ثلثا م ىلا ثاطلسل انام

 دوهرل ! يب ف حالك لزصعي ىلع تعلط ادق ىضجمدانبأ عيمجلع
 ناو نيمرحلا ن اطل سر يصتو ميلفال اذه كإ بمس كن عل دت
 قى قيربقال كناوهو ىش دق كنهريرما ناطلّسملا انالوماي
 0 !كيزد ىضتق ا قاؤديدسلائليأر هيضتفياببالاذحا مدلك
 ناطلسلاه هدو كب 3 ه مذ كتللاحر قفل عف اف ئلتقت

 ْ نب رتكلو نهلة مم كنج و كتعطا امن تبحبو مع "كول هل
 قالت اطلسلا انالوُم اي هتناو لاقف حالصلا هِضامريبرت

 للف ل اطلتلا وكف دتلض الولع كزرصن فالكم
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 || ةعلت ل يالوهو ناطلسل الن عزم مجيمالق ةببظع ةعلخب هلصاو
 ةعاعرخد كبرخن ا لعهيلع مداق وهو اشاب رضوي هآرسو
 دك عماهاظءزجو هل ماّمف هدإم بع هعم وشم هو ناطلسل»

 اريل نوكيام ل اقريمال !تارىتصتق !ىذلا امهل لاف انطاب هل

 .تييليساري أنو عانباهوطزمانكميناىلاعت هتنازموجرمإو
 ؤددعسب ىلاعت هدا ءاشم نا اذ اب ساو هل ل اقف تاطل ست كدي
 اًطلسلاق اطواىلااغارس ا ياو ةزمحود او اج عد الفاتن اطلس

 ًاظاناوي دل معرنا مث تاج اس م|لطع عدنه ن اطلس دكت
 ىدي نيبفقوو اج كير نإ لاق ءامال او دار زولارترصح
 اممم كيدي نيب نو كحاماللل اق لوقت امهل لاهتف ناطلَسلا
 ٌتاناطلساالاق انحاورا كلاه هيف ناكولو.هانلعف مبانيها

 , || ديرات كله عاب اموطلاؤمكوجر سل اناجن الواي تمرح لق
 اول ملفراوشل :رمؤقاعدصاق عمدامال اباباتكمل لسانا
 يي "مهتم تيدر نل جلو هدالبلعديفنو هيدهمنا
 ةقنضرال ا كوله لعرب نم ىلريصتو نيهرخلا ناطل سيصا نا
 كبرضل اقف تومي نا ىلا رصم هل ىطعاوىمس اب ةكسن »و ةيطنخل
 فقالوالا ل اسرما ىفريأم هيضتقياهناطلسلا انامل عفي
 اميرو نا ذزمئتس دعؤف اوال لهاجزو دنا عمرنا فرعاانا كو
 ةش.ءائثلا اذا يلو قفاوي ملاذان طلاس ل اهتف دصا تل لتي
 | يطصمتي رص اقل سرعا كلل ذ دنت ءاشيلنم عصنب ديوب هلذاو
 (مسماضياهعجرس ماواييدإ ناسّنلا قلطالاق اعافرساعن اكو
 قاطو الارصو الف نايرعلنمةغينعتناكقدروطلا ناكرسغن
 ميصخنإ ةرنم ةيحاذ نم بقل اب ناك ىااموطناطلسلا
 0 نذأتساف هعمزم عيمووه لزنو هسذنعزجرت
 اوف اباموطن اطلس بت مك كصو اف هلك ذاف ناطلسن الؤع

 اهاطعنو
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 مرو صنم ككل ارق هتاف كيش عاللاره اطعاو 1
 مسال !ةيادب رم اهرنأو مصدؤلابب هل 0

 هع ما امال نوت يملاطعا وة «لباق م

 وت واو ناخلا توحي هحاو ىلاه لذا تاما ف هيلع منام
 آعااينولوقت «اماع تامر تالما ءالاتف ءاشإو ناياخم 5
 اسىلا ةفئاطن ا الؤهؤتففدأمامإ هلل ائف
 0 تلاع 006 0

 نشب فتو ديلا بت نإ اللول مهل انوشيرو كتيب امن ايلعاف كورع
 هضنييؤلا ىذلاكتوكيو ةناهاقزعلاو ةتايختن امال تف هيدي
 اهاو ةماوزل اليفثال ثيحمدنو دو ةمؤلّتلا انج_لطو هكلج9)
 الا دنالملا وبر ديب امن اماعت 0 ةعالع تع لل

 ١ كوكل عزلها ةزملإو ةن ايست امؤلصفف يدي نابي رو كذوصو

 |١ وبعقودملانامات ل خدا الف ءكل ج79 هسغنقلا يذل
 00 نا فرعا قال كل ذو ةدحلإو ةمالو
 هزيل هتعاط تحتل ناف اتاقيم ئئس رككىلاهت هلل إل عج
 نوط هاف ولازمدل د بالخل كتأو هتمؤمالت ىلابالهىرع

 ايرضينإو ةعمزمو د د ب نامه
 أ يمال ملسزاطماسلاىاهعماذ جبرين ليرق ةقالو ةّقالوالاباقرع

 سل سرر مسرد اة ْ
 0 0 و 6 ل

 00 0 امرا مقا

 مب 7 باسم ةسارع يرو امانا ارو هيلو 1

 نس ان م



 يتيمه اأو ناكل وغلا عدرا نآب عزجاو ةينايبرام
 | انهناككلملاسع مههدرم مهمذو مقادملا اوحرخإ ريح مب
 0 طلت اقف ها

 كبره دعونوو
 .مانمو متل ولع

 مدي نيبو صح الف غتعريما وهزم منهو نيعدد ليماوطنم
 4 *ململاسناطلسلا وهل لاّمف هورجلاف مهيصاتمزع

 نوكنناازتخلو هثعاطلعكتمدخلز ثا اولاق ؟هدعرل ثنو
 ياكل ذددعف كا امولع) ن كرش كيف ناكول اقف فدان ازم

 ابطقتهقنعير زين عز وأ ملا ظنبوهوو ميدي نبي مقلانعابيرتج
 ساهرا مش اكءرزلارفت# باي ابجاسعاب ىذا م ةعلتل ا شان
 .صومرا د ف ناككاللا تيباايحا ص ككل نليزإل مثلث مولسريما
 داع ابل يمال خرجافلاهورضداةريمالاع ماقه م اق ناطعيمالا

 كدا صوهو بستن اءاماج يمال م دوؤيسأد كنياق يمثل
 هلمتق ناكو بالا ط الابن اس مت ةيعولم كبشبريمالا مكتمل ضض اق
 ا ل 5217

 هيما



 كيريخمغرارززالا كير يمال ةماقلا بانى جاموط اطال

 | عضوملار اداصوتح نام هلا اجناكتيذلالمالد يقي ثاسملا

 : [ةلهتلكساك فرضا يرعتلاب لس ناطل تاما زج

 | كان اموطن اطلّسلا اماورموَرنازمزتكاو !نيفل وا نوكي
 اريذلا هل ظنادحلو ماقاو ةيلاعةوبرعوخع بمرتب انقاو ناك اذ

 ْ نانوكبابزسحا هش 2 اقربلاللا كصورمورلنأب عجل الف |.
 | ةيطورعش اف ةدحلو ةعيد مهلع عر كل ذدنعت لوأب لواموطقا
 الييانلاةرعتل الصف اف مفزتقل»ءقواو مهل رب اكوهو
 و 0 رك لوا بلاةزضاقر

 0 :ازبربص 0

 مها فيض ايندلا ريزكذا الط ميلعإومف ةسكارملازمريلاثلا ذ
 ايوا جدو مريطانلخ زمر اطدقرمايغب معاذإو ةلاخلا نان

 | اويقالقمالااذهامدوظنياوفقوف ىداولاتالمدق زيني
 | مالاس هون ةريبخني دام معدي ةلازغبرع مسهل ذاو

 كاش اموط ناطلسلا ]ور دابق قاطية الطياده ءزلس نايت
 انا هناولاقو لسن اطلسل براز عنيكلاو من دوي ّدتلاب
 طش اقم ةلضأنو كديلعانطككأو علس اطل تلاحم عجرع
 انه تدق ةكأف صم زورازم خلو تذش ثيحيلا جدا كلو
 اماووهلقر قرا هلوالاد مل ءانم اهو كالو م ايايف لييكافلح
 ءاجيو مكلف د لاه هدا لاذارقف هيبيقامإو هوباامإو هوخا
 مد كحاورا كور ظنتس ىابناموط مم لات لداهلائاملا اذهب
- 0 



 علا هاب الد جال اقتل ارق هدو ير
 . امو تلاعرق انناجاو تلإرنرق انتل دن تاوغا ايزولعاملمعلا»

 طرطخناءانليق ناكيمب ةوساانل كتف بيصتر ايدئاء ذة انل يب

 تعوم غيل عنت لكك ي دي نيب نتعاهو هز امرت اهئ اون /ا5 دع
 هامش اراض مك ةهجملا انبطوريس مهل لامتف هيلعشلا
 ١ الهرم ظن لسراف هيلعاومدقريتجزم سود با ذاو نواس
 ب اكرَوو ةبرديكس الاء اسوبح نكت زل )وحرم تيقرمالمياذإ او

 انوطرطلاست اف د هديق نع رتكو يدون انا
 ص ازا لزم ناككاذهو جرم تق ركَذَت ل ضحنام هلؤ صحو

 1 اةركيكد يلع ملخلو ىجرتِق ؤلط اق لس ١نإتوكيامقحا لات
 ديربقف تقولا اذه ىف هيج ناكه ءادعالا ءالؤه لعانوعاتن

 00 لو داماك ه جقلتو ىاجباموط نا 2

 و 0 ةزيبلل ا
 داب ممل 0 سر

 20 اكو نيدل او ىأرل له|زحذ اك5 لل ابا
 ادريلسدي نازمافوخ عكروغلاناطلسلا هسيحلذ فيو برخلا

 ,ناكلنعريتخا تاطلتلا انالو هاي ىبسر تيقريمالا لاق مم

 | هانلزوكلم 11 صر درو صوص

 نالوا ماقف مز هال زاب ناك مايالكرموهدج نق طيكدلا
 نادي و زو او لق انلا لاق هدتعاوفقوف رغلا عرطإلل ةازضالاو



 ليس
 امصموورلالاانتدابسع 1

 هذه وهو انس اظن خذا برا وازممهعرجام عيج|
 0 نكن م باذولقو قامزمسس زيتا

 قايتشاف :هقوقمثو 0

 0 وس دعس )لمشاو|
 . |قارحتهجزعمورلاانات١ اذه ءهتنادلعا ناامل
 3 اذلارمقللايظ هاّنيِل عيمجلا ناطلسو
 ق افدنافرجدبشأجيلم اسلم وفك الجاملا ناكك
 قالتللادعو حرهاناكو برحرتل للا د ادكو
 3 ناي عا لا ا
 قارا امزتواعط الايس اان ناطلس
 (ق اهللخرطوبملا نيو لازخللككازتانلل ن

 ق ابس ةيلزكبلملا قيقحتعةيزطهزصاام
 اق اتللويضعم يكلا داو .صةيطر م نيؤ) سو
 قافش قيباتودعل جر رمازلا ير ءاهدنعو
 اوغنإ] كحر اع هاو اديكراككلزغلا ماشنافو
 ق احل ؤيرصم -- 00

 ق ا

 ٌّق ذهلتخ اللب

 ق اهدزم اذوخيرربلاعئلامس

 5 افرع داليا او اوزاسرف و



 . | فاد عطور شل اناكو ممقنلت عوملاب انت

 ا اقالة ماضل ةلخاتو 0

 ١ فاق دنألا ةلامر اف مورا انيلعءاجرقو

 1 ظ ١ فالطئالولغرع رح ق-دورابلابيرئادإءو

 تاقدلإوةقشملاباغشاو خيو ةيحانزكتبطاوأ
 فاَسلالعائتن اكتيلع فداه اب كل تلق

 اف اوبايحالنمانلرييلف انفننزلاعفلالاتلقو
 قابراكذ تو سانلانو نعطباهلصن مىيلالائف
 ١ قاودالو فاال دسأك اتلمبق كلذدعاتنقو

 قاهر سأكهاتيمساو هشالث مهكوكمزمانتف

 آ تا 0

 ظ قاس تكدموالاورخ اياتملاساكماتيتساف

 اق امالؤو ملا نعطب لاعاونلاتظبو | ا
 اطلاق رمديشلاباوتا . امملدسألا ءدوعاندعو
 | قافتلابةيزف/اتنإو ةوتدق ىلا زعلان بصرقو
 ق ]رقلاو ةينملاريناكك ت |//ييرصداجزدلعفو

 ق ]مقالا عادوؤكوو ىلوقدقو هيلعافسااوف

 ف وسلا اميعمدب هيلعةيكحاب نيعل)لظت
 طئاكهتمزفاءاصو انهرتبك 0 '

 قار ناعيهتلاةىئوبا اعطارغطبابشادك

 اقاعيرظلهويدقوي لف . ايمطقريعا هوصناف اماو
 قايركلحو فزرلبي لف ٠ اسيل زنق تورمدق كو
 ظ ق أب نملجم قزرمابي هزاشس لسباق دق كو

 .قايطاّكبس اقريول يس اكيتقانغماراول مسقأو 1
 ١ قف افعئوعئان دقورع تياديرللتنإمنا انو .

 نوف



 لشلاكبايق ثلاارسسو عمتي اذا طدنعو |
 قايروعرلا ور ورلاانسيك ببرح  يايرصملان يدعوا
 قاقرلا ةدنه تايرضب ]ذيع اممم نمانلتف
 قاعفركسعلاوانيفو مهيفلتقلاناب نيئالث

 قاتوقليساومهمو فوردغياودارادق يوقو | '
 ١ قاورخملهسفنبناكو فيس عرت>اكيراشو
 اس كسل ةيجرمدل ناكو ريح كوع دا هازج
 [يتشازق نمدجاررصو اندصمش هززشملق انجرمو
 ةودؤهعمنلا/قوقو اليتقوصا اغاقاندجو
 قايل ةيطزممذحاو امس بهذا كيراشل تامف
 قارتهفدي )رجلا لك ميلطظع -كنءالعد اف

 قائعلاو ةرضا)ابعرحمو اتيولتاقو عوججلا انلناقو

 قاطنافاعمجاملادادع شويجانت ءاسربظلادعبو
 التم مارت انيس نا ىلا مسه دالابلاتلزلرنو ظ

 قارتقاباعيانيلوو اوكَو اولخوقفرأ تلتف
 1 اسززم عومج فاقت هيعتيل ملغم
 قبو دنوم“ ءاجو بيع ب قاوماو

 قاوولاؤىرتانإرسلو نم لع عيخل كامو
 قايبالخلاو بانل يوط . ثيل تناو بات ذ نمي رهتو .
 قاوبلاعماةحاللالؤو ريختككاةباسلاغفو

 00 قالفناوورضمف اناف اذاييماورالثمانصلق
 قاسو قيرباوساكلع_ىجالملا بيش نموا بحا

 | د1 نكاح ل ا

 | قامهعفنيالمسانك عطب اك صنمويال اقف

62 
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 58 افرسعم جومجتلقدقت ىالعاملا تيعذاواو

 قارعلاط اصالاديقب ادينسؤجنعباغرتنعو
 قالي املا سدعبو بيلكعاهدررلءانوأ

 قادس نم وال قرعو .صقندعبولعنزيلانإو

 ا
ّ 

 ا ا قاف رسلاكة عجرم عجرمو بيفزم بم ثيللاناوأ
 ا
 أ

 ا

| 

 قابسلاووبرتنعةمجرك ها متىنطما رعب ىلإو
 | ق ارفلال زميطل يفت ربقب ةيدانوهو تداعت
 | قانهرماندعل قزف. كدهاتاووطايتلاةوأ
 ١ قابطلا معرىذه كتعدو تاهلان اماؤرئاسفأ

ْ 
! 
ْ 
 ا

 أ
 أ

 ا
 ا

 ا
 ا

 امال رعزملاسإسك ىيكمدوداوملا_وجف
 فرعي وف اقار ولاقاك اج يتلف
 قاقزلاودابراهلوق برحجادبو ارت ماج
 ظ قايشلاو ةلوجا عمداقت لسويجصمرفل سو

 ظ قق الطقاطدجامهلايف فرط قاقل دق كغزمو

 ْ ق اتمعلا :رضلا دويل دع اهصوورللوول ةيصوأ ا

 ا ارهجايرصمزنركشاو قيسلكيوتغااندرزيوا

 ا

 قايبتسافانتارقةلزغ .ركلرلاةهانج دقو | .

 كا عسر ع ل ةعس ماره ا اقلعو | قف انإلحقر لارطك ارعش ءامذ لعوا
1 1 5 
 ما لمالا نع هعمزمو ىانناموط ناطل عزم صن اخ
 0 نادالبلالف ىدانرو سوشهدىلا اولخدي أ

 رف نا طاطاسلا) ءرصنو ل اتقئاؤإ!نم نإ نينس ثدلت ْ 1



 هلا

 |مظع نيك اكالف انمامديلو اسم نيل ْ
 3 مز وتنقا غم هرزيو نيحالذو برعزم
 لا ابو يات مواف 30و ثصيعاش ب

 ا ا ناطلسلا || .
 نم ذاكاذه كير شدتعزمرنل هيئأي قويوشهد فرقا
 كصدنو ءمديص نام اف كان )ما زماناككماماو الهرم
 ةاتشلا هيلعإدديو لاطلا هيلغ لوطي نإ خور صم هلوخد

 ةمااورمدي ناعراصتل و مإ :ةوشخو هدالاؤهنع عطتني و |
 ,كف ل فتش اذ ةيمالسالا كل املاذإلعهتبيغ

 امور ري 111 ال ا
 2 :اوه مىلس ناطلتسلا ةعاطملا ىلاز_ةلالوصم ف ببتس انا
 ش "انزل اب هوطغو مهاد لماذ ى ابناموطن اطلس ركع

 ةعّو ىف ةيزحلا زها صح امو صحف لسالرضعين مو هنماربكتوا ا



 ا ا ا

 كم يعل د هتناب دو هتءامتع

 0 ا
 06 ميو ةموع :هزولعفي مسير طخيو هو رمد

 : شط دالرا ان مب اس الو

 لاقفإعقنال اب اموطتاطللا هل لآ قف ىلا نغلاع در اقب
 هتلتق ناثلن|ىتخا لاق هداتعو انل هد كاعم لإ ظنتامايز

 :ماث كلصاركلو نماظنمزغيويكسع ةنتفا عقاد

 ةقاو بلاغهلن أبل غيالو ىلاغت هللا هيبريماماللر نوكيامو

 0 ادالؤه امناودحل ل نق ةبقرمانإ سل اننااهعىلاعتو
 ب اندالو لو نللوماو اذ دال ا وذنأي ناكودير مو انيلع

لا هازعو انسفنإزع دن تا انيلع ب حيوف انهرح | :
 انلهاوان

2 

 4 'ء 0 0



6.5 

 مةمف داس قل ريمارشعا نا هعيت ىلازغلا ىدرش اقمز_ اال
 عمهرابف هدكزخل نان برضاكرما دا ودل نو دوس ريعالا

 يقر كانهت اف همدؤصف دقِهليوهو بويلق ىلا
 هنقدورصمملا هامجو ورق نه هميرخل و ىاب ليع كد خ دعب ءاخلأ |

 | ذاكوز يه شعد حا هعمو ىللازغلاىدربن اقريمالامتو هتيرتف
 ني دمت الملا اولصو نا ىلا فّسانل) كمزرم مهلمجزم

 اول ازءامو متعدخب ماقاو صم بجرسو مم اقللا زجر قب
 رهام ىلجاموط و عنو لولو ابك 6
 || امو لس ناطلسلا <سعؤ هلق امو ةيسورفل هزمدتم
 ال درضاف هالو ولا كنرازرمالا كانو مزمؤتق
 ىاباموطناطلسلا اوعبت ننزل نايعاله هزعو
 مهسوفن اموقاؤن اة سكارجل ناذ كل ذنم عريغلا مدع
 كداكك ةيسورنلالو ةعارجتلاللا عت هدا هاطعاو ةاؤعاشم

 مل هسنف هئدخ مهنمؤكتاكف مترف |
 ا اياه نعن اكسيل كلم دذخا ناف ره ادنعادذخلا انييف || .

 كارم, انيهزمل متنا هيطع طا ماوهنائاو ةوقبرسل كلو ||
 ثالزم نو عسا وراص ىابناموط زعق اديز ابخاتفدارمالبو
 | دو حولصلاو نيدلاب الا هرنعارومهتص ن اكام عانس اموطناذ
 ناكوهؤاصق كشيالزاقولاو ةدكسلا هذههوظني ىذلا
 | عاجلا هذهدتم تراصا ف دحر كددع ةروصل دوج

 || فشانلا كمر وريم هلل اقف نوبعتناوراصةايسورفلاو
 تقدص هلاولا ف ةعاسربص ةعاهس)ائاقلا لوق تعمم نإ
 . || ح انززل ابربضو نارينل »هزه ةاقالم ةططرس نم كلي ماأي
 . || ولا ناك ين ىهظلعوولتاب ادانمان اكولو تاّفدنبلاو

 || كركر ف قمه هدب عل مال نيتئاجو ةثاعمس نمت اقيانم |



 ل ةوزتاق هلامول ثمز مريمالا لاف ناري إذ ناكوبللالو
 + سف سلتاقياتناطلسولملا اذه غاتئاقب ةرئامهسنف ىف

 :”اموطناطلسلالا باهزل ولع تو ةعورل زمانه رسل هثلاو
 .اسرتأ لعق ه ددجيلف ىليازغلا هيلع ثتغف حصا امتامو

 يل مالا ةيقب تعبر مرخل | موي ماق ازا هن يدك ىابب اموط
 هسغف لاقف هيدوهىذلا لإن غلاز كو ربييو يائاموط

 و

 دق انو دنا اولعاتاوغأ اي هلل اقو هعمنيزلا هاما م

 نسحلإو ىلوثلاو كلدلاا زل الك البلا هذه تيقبامو كلو
 انسضن |طعانما هن اماه انربصا ذاق اناما هل ذ>لنو هيلا هذن نإ

 ثيحاناف لقال اه ةجقموه_يلابضاو انج انناوماو
 ا

 فرصتنانيدياؤ دالي يقبانعبهذاذاف هدالاب ىلا بهذو

 انامهللاق تامه ايطعيرناانل نيازعو هياولاقءاشن نييكاب
 دحأ م ملعيال انطاب اق افتا كيرزح نيدو ئدب.ناذ كلذ كل نمصا

 ىلااؤلصو ناملا هعماوبهذو هوعاطا كلذ دتمضوهو اناؤلا

 كاذب كيريخ حرف همودقب كوريل ع ا هسإو شهير لن اميك
 يكذب هريخلو لسن اظلسلا صحا بهذو ادي دئءاجف

 او هايزولاو كبرح السرو امظعاجرفاضيا ناطلسلا»“ ضف | .
 هيلل و مطع كوم ىف ةطنقلا راب نمزخدو هوقلتف هتزود ||

 2و ايست اطاسل) )ب فو كولملا عاخمظع|نم ةيظعةىلخ
 امركم ززعمرابصو هعماؤ اكذلا لرمي ع ينجز ماو هنهإؤ مي
 تيما قأيسلا هنو عكس عدنعو مكس ناطلسلادتع

 اسرإف داطلسلاىابوضقاو ناطاتلا ةعاطن ءاوجرخو

 فزنا مسي عم ناكو كس لالعاب يلو هلال سرأذ هدير



/ 
ُ 

 دجو نم كو برع شل هاي وربصتلا باب
 | مجنومس نيذل»ءاورال نماصوصختكات ةماورالزم|(.

 لك ا هزم دلك وينج تورمو دياوناك<ستأف نالعو

 ”نمرلا كلذ ةلتقت رسم زيوالقلاور عزل >تءاكق ع ريعو
 | تاسرفل زهد اكوامظعا عانس كبرنا مايلي ىحعديس
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 ل ادنع اهليسئاظال))تاقي ى اين اموطناطلسلا ناب عمس لف
 كا داورآ ,كيرشر يمال | )عجن ور وشهد ىلا اعلم
 قسما هدياذا هسضن لع طتشاو جموماأ عيمجف هسفتن ماقه

 ا و ا م ا

 حرضف (ببايوطن اطلس اب ءتجاورومته دىلا )صو حارث اس
 نم مارحإونيووه هزعف امج ربخاذ هلاجرعملأسو ناطلسلاهب
 يمنع م نوكي نا ساو كلل ذ لعن اطل سلا هركتف ماورال التف
 ه'"الؤقرم زم ن اكماذه يوارلا لاق بارا مص انه كبرت
 رومالا هذهىملارظنال,تاف لس ناطل ارم[ نمناكاماماوأ
 نم ردصقاضفرس ضن لعف اختبرطملا لاوحالااو ةعدفل)
 ىف نولوقتاذام هتزو د بابرال لاف عصا ةريغو كل ةرجا
 1 الااهاراا تاهرهروما نا لوقا اكَّْريِلَمْلا ةنئاطلا هذه
 ” || اتمابرسشوي لاق فرمرمضلارياغص اننا صحو موي كش ديزت

 1 ا لل تسكر رضا ى مان ماتيو عر تاكا »
 ليصحعقفرمدب راصايح ماد امرصم كلمن روكيتاب تدعو
 ةرايعلان السلا انالول لسوف كا لعل ةردفالو هدر
 || ذايلا نوكت نا هد صف امنأ كارب ظب ور ومال كال بهسو
 هده غولب للعب نيعتسي ان ماكان طاب ىف مالا وك داللاب
 وتو كاملا دالبل اوه هل ذل قتساو هسنحر ابا كالهو هو

 دقو هسفل دليل ايوه غتسوو اناس نا كعمنخو تنا ا

 ريالا ذف د.مجوحغل ادي !ةراه هنهز نأ تال كنأب هلاما تعمط

 دانا



5 3 

 ١ ىدذلااشاب سوي ناكو ادبا هيلع ة سال ناب نيعمجااوتقيا

 | نم هنمىر الن طابت كبويخ مكب مظعا#ربزمولاوه
 | قالاخإل انماتمابرشويل ناكو فج انياقحفريخلا لق
 | فدعي ناكك صولا قوتي امزايمجفاصوالا و ةديبلل
 ٠ اطاسلإ عض لشد هنككو هدارح عولبال !هدصق اع كيرنح نأ

 ثق نا هناجر ادابصو هلوقلىقبصنرماصو مس ||

 بطلأو قرشل از مدالبلا عيمجديلعتماةرصه ف نوقيهوهو
 ضوءاانذهادقنخاناهتل ا ا ا

 دعب ٍديرناذاج رهرب اكن قو مهيرح ةيبسو م وعل ١ هوه

 6و اننييزحجنا ىرا اهو سحلالواصو ىرجرة اهؤكواذه

 | دنكزم حرش ماتاهيز علوا انا كالو كا عا وقفاوب ىلاذانكلو
 | مهتعظل خيال اب ءاصواو اًس اي سنوي هبلطفمملس ناطلسلا
 مقْسوحر صو الف سوغتت الزبقت نيللا مذلكل ا ناف مذلكك
 || اذافهيلالصوابف ةرثككلايخف اهلظظعاشيج عار موشه دىلا

 3 اانقدصاةوهوركاسعلا» هذه د عمو كبرشرماوي

 "- عقفشوخلات نملاق نيماتضوودب محا الف ب
 امهوهو اانا لكك 1و كير مثل د درا نا تاداستالو ءارهايلم

 لم هم
 حير يالاو ىلداعلا هوصناق عماسننعون الا رسم كرب ١

 3 يم ناباوقل اقح م ههوفرعاوحرخدقو يطل ويننوكرحو

 كابرشويمالاح ال هاب ىدابلا ناك نيخيبرمدق مسنينوابصو
 . اميل كعمام كير شريمالا اعف مالسلا مدقشوخيلعدرف
 ثاملا نهرو مكيبب صلف تجعل قف تئجئوش عا ورمل
 ا ص للا 6 و تلال دهجك هع يم



16 

 1 9 ىراتسل ذهض دراي ا!ولغوظعاوهىذلا هأ إ اشميلسوهعذلا |

 | نمرسحاهتعاط تخاولخرت ناعرتعىأرثالف هو داعت نا
 م

 مكباقراو كلوز لع محرا ةنإو كيلع حدا هال باقرل»
 ريماللاّقق متعورساونكد كلايعو خءاسنو ةدالواو
 ققتسككنال لاق اذا ل امقذ بيجرما كر أف تنل اها غليرش
 . | مره اجن |ضرالا كلولم مظعارنا لوقي ىذل انامل ا هزيق
 . || الف | عيوش جم نبال ءارف نوكاو انا هلتاقين هلو | انشر اىلا
 ناعارلا اثيرضو انو دعب رحيل ا:عيربو مْفطا قرشا اسبهذ

 هانا اع دعملطاو هانرجد اييرتريخلو هاتاغي نمل وا كنا لوقت
 "15 كاقعفراخوا كبلق ىف نيجزم كلذ كعف اكمداالف
 مصخ) ريالاذ صل ١لبرخ كنا معزز عويل جس كذا ذه نع

 *يائذ امو كلذ 5 تاعف ف

 قا هنم معي عاب اموطن اطلسلا ناًالولو اياهاو امم
 كة رعف نرككقحنبازم َقاذه نككو هل هاطعاام كلذ |
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 فكسزارإقعهعاس ام مالكا اذه نم ِِظ ةريمالا مسا لف ىلاول»
 ىلعادلاطعالريخ شاف نامت لعول تنآو هل لاخق باوججازع
 رقم امل دسزع ياخ انزيم كنا لع ملا هتنانكلو اتم
 || مفرغ مالكلا| زه مدقش وح ممم الذ كضحساسازع
 هظءاطسق تلق ةردهنم تديرتو قع ن اتيطءرتعن اكو
 اينئازلاذ هككااحادب دبرم همز ةوصب ةنعط لير يما عطل
 طقسي ناداكةعطلا ةرشب نمو لال تحيا هتقرع#

 ةدقل م ميرخدلب شير مالا كلذ نياعالف هداوجزع مدمس و
 بيار داذجرهذلاب سظل عي ولكم حاسربط هدي ف ناك
 عرين انه ارمأف هسراطنق ع مزق ش وخهي بربصف جاور الأ
 صمالصقو هفيس ْب دب هدي نمهتراطق تطقسألف ملعلا>
 هضئرحيو | عطقف هتدوتيعربطلاب ةدئاث يورو ميربصف كايرش
 ةكتأإ وأو الفابرعاه ىلو ههجو مع مدلاعأب الذ امظعارج

 ميفنيمزمنم ءوعيتواولو هتيخبزمرطقب مدالاو ايداه ذه
 ١ لصو الف ل قلاللا مجم واس | ف متع عجب هل مرعدق كمر

 ضل
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 "يكسو ابهر ةواقنلةواقن مز '

 ْ طع ريدا رصف رقع ىلا بل بلطو
 هعمزخا و دليل ١ظفحب اصواو كاسل ةييقبرو
 داجلذا هنااشأب ونوه عذئاررتول اهصفلم بلح شأن

 2 < هنعاسو هن و نمر مولا ماق ملا تار
 يس وديع ا ناب 0 ىلا نارغْلا 1 يدر اجل

 1 ا وهو ىاباموط اطلتلالاتك ديري اهي
 أن ةحّده| طعووكتةبت دكت كإت كيلا تتصواذا

 | "2 نيو نوكيا: جى اباموطلعوهو تا نوكتو ملس
 '  ةزريخ نصل جلس ناطلسلاة يدع

 0 0 و لاق
 لملم |ةرق ليغ ىديس نآكوا لا ناطل سلا موحرل نب |

 | نيعكسمعل ضاق ىلج خدي لعرصم هلوخد لوا ىف ايلس
 ا اضياهل ىلحف 2 و حكي ىدقأ
 - أذ 7 هلب اقامو اديا هوجول هزم دجوب زمزعيبال نا

 ١ قحدمادكأ داو كولملاب قبلت ةعلختعلعيو ماركالاياغ :
 ْ 2200 هيلابه د لخلكت كف هعم هذخ أي رعاصو هيلاناطا
 ْ ل مرسم اصو مدقت [مةزيبللري ىلإ ياس ناطدتسلا
 اتت الام راجالو تانإزيرضصتاو ل

 1 لاوس م موس طلح زد د ماهو :الدلاق
 لإ! هوو عم نمراس هناف كيشرمازه ن اكامأملو
 هربوعكس سو ىلداعتااهورصناقريماياه تييعزعو ةزيفلع
 د د.ايريمالاو ةزيلل تشاكىا داو درمالو ثيرنأ يمال

 ْ تر ررغومالو نابل رس أر كوب يمالاه راسي نعم |
 معلا اتاشوديمالاو تيد ىيكسالا شان ||

1 ٍِ 



 كيني هلا لاف نورئاس هو 0
 0 هولا ااه نا املعا هنذاو نظا ىاونحأ اي هلئاو
 موتس د دحام هت ءرجلقى لق ناف انودعإ نم هّميام

 حبب تيثنم نوهراعلا لاق نكلو ةيمعل مه داصدوو

 هكر ظرقو الا مهلككا| ذه مه اهديف ةعاسر بص ةعاريلاو
 كيما فالاقف م دكلأو قيبتشاو

 ٍداطلسلااماو مكاكتاوفقو اوبه أت نكلو 03 تلق ام
 0 اسدق هئاذ مهفرع مي عام نا ميلس
 رايخنمن افلا هعمو د كايلع داق ومالا كلوش نأب هريخ 3

 | .«٠ ةرفم لقلي ذا لوقي هن قادحلو لك ان اموط كسع
 ْ 00 دنعف
 | ركدو ةر انساو ةزمح ملع كيستيريه اء لمن اعمخلل

 انلإ ا .اومرم كل ذاوتياع

 0 لقول اسما
 هتبرمت نيو ب هزم بر هو كإهنم وهدان ل غتب دحا
 0 ه5 مرقت نيذل ا ءلمال (نككو هنأ

 مدي الطحمم هيلا مثما الساد الوم احلام
 لااتت كيرشررم ل تاقو ةايللزمريإ 0

 ىلاوو ا 0 زعم ٍةرمابجلا

 دنعف رت هريمال | نماوأرو 02

 0 داطاسلإل ا
 نر نام مءلور دب لذ هقول كه دنم نق نجزاسف

 نعاول لوقيو مذ خصيراصو دوعبال و فيسلال ميري
 رشم كةظودو كش ريوس ىلااوعجاورهورلا جولعاي بولا
 ن اككذلا همالغوهو سراذحياخل هركذر ثحاف لا



 ًّ 0 : عوز

0 
 .تناكيباد جرمخ ملا ركاسعل او دزمال ا هذه ىروغلا

 يا كركدهلا ذه قو ضيدسا دلو نول ربع
 7 وش مالا دالؤهزعدسلو لك اكمئافابيدت لها هيلع وّتجاولو
 5 لو هرحرو سيتم وههرن وذ ف

 ان 0 ىيوارلا لاق اراذاق
 | اعضرعو فثاو

0 
 0 5 و ةيشو دالياوع



 هل

 قلقترورستيو وأني ملس ناطلّلا ناكوم ويلاذهز تم

 ىف تيس اف امزتمرسزمرس اقان ار ظا كام لوقبو ىضتيو
 لجو سماف فال | ةرشملا»ه ذب ىلا لوقاهدكالو اذه جوي
 ايقلاذحف قلااضلا نرشعنمزك اشو ىوق اينيع نا
 سوم شو هنعيبرقل امرمر اذ ةثامستثملق ا فوه ىذلا
 حكوق ااذا كزكتاطلسلا انالومايمداو كيريثحسمل لاف
 طرب هريتعن اككلو ةغضلا هذه اذه كيرش نا نظا تثكام
 نامل ةاهللاب مهماو مهرج زوركسعلا كاسضنب تنازرما كلو
 ْ طك ناطلسلا حرخ ل ذ ردعف كل ةرصنلا كد عسب نوكيأ
 .ارتفلا هذهام بولا بول هرم اكآء وجو ىف حاصو مكسع
 0 زقبامئاذ مهاورظنا مهل لوقدو ليزك ءاطعلاو ةريلايرهرعوبراصرن مث كوبر ضماعا ىلا و كويهذت نيا
 0 ةئامسلا
 تاكركل ىفاوعرساو دباال ادب امل هوعطقاو رح طعم مماوقيت

 تلو رباك ماما تاكا هد ملس ناطل تاالاكت[بف
 اوحاصو نوعنصيام نور ديال مهو هيدي نيب نطاوجرخ
 دقة كارجا دن و ةيحان نم غسل كلى ةعمجلا فئاوطلا

 كر

 اوفقوو موٌرلااومزهاوناك(ليو سانلاو قدنبلاباولتق انيإو
 هيدي ةيزمم نمو هلوعدب ميماكود هلال اككتيسوهو كيرشر مالح

 من



 | امريغاباو سيل مه انفرعدق م وقلاءالؤه ناف جز مالو نعط
 ااذهو ورانل٠هذهنمانتمو هرضاماو يابن قحانم عمس االو

 طعام مول قل١تانإزيربصل 'هذهزمو صاصرلا و قدنبلا |
 ىحلاو اهاطمان جزم خوتسزمايسعاال يحل لاقاهول نال لاببإل |

 دقو هشباف !عوهو تامرزجل تف



 ا

 || ناكق ماثلريع مارك اياوعرساةزهللا كيرشر يمال يلع حاصف
 هر دب سيل تو مدلككادنم عرف امر هد حنه ل واوه
 . كناثلاو قلط لو امورئاركسع تمر ماغرضل ا ثيلل ا هناك

 هلئاناهيالو قر لاراصقحت ان ازيرضلالو قدنبلا: ثلاثلاو ||
 م.بباضوحرمورتا فاول ارق تكا يجو رمد ظملا كك
 الع اًعياضعو تامجاهجو تامداصمو تايراختو تالمح
 سيءابرلاو فيشلاب عقر مهراصو تعمم نذاالوتإ منيع
 يفاتاوح قركوا لادن س ةعدادملا قرماطم مث :ركناريالا دع
 يناه 11 ؟دوتالاط بط زم تاج كجم تاوضلا لل طع

 كابر ير مالا ناكك نامل لق ىف هلع رم مل دوهشسه هوي
3-0 

 راجعا عطقي فيس هدي ىفوابقرحة فت اطلعوا | نك ةغامج د

 تضطن | وحل يلق نيش الل نكي يلف اعد د ك9! عدمصدمو اعطق
 ا ريشوو جدو تدمجو مئاكرح كوت دخو مورا ةرمج ا

 سب مورل ابنا وم عجل رتق هفيس دحلر جوز ه كبرش ||
 الو قيطمشبل زم هلامؤطلا اذه نااولافو تورم الا هيدي
 لطي نمهرد هرلؤفتضغلاءيتل اان هلتافي نادال قبلي

 هل د وعذب مورئارب اك [رضعد داك حل يقال هز اهو لاطبالا
 ميااولك هتيسورفو هتعاويسز هاوارامم ذذال نوعيي كا

 ير الو فيت ابر ضؤفالو للا ب وكرم قاله نومواطيال |
 .انلادالاو تانإ يضل و قدنيلالمر لع ممتدمعافو مابتلا
 مكفلا ةلاطبالا ءالؤه عمل انقل نامعبل صعب مكر ماك[ ل اَمف

 ' لاو لصوقحاولازالف مهليوملامورلانرغهفتف لاطبلالا ٠
 ةلاحلا هذه مش برك اصفناطدصقوديعتتالينلا ||.

 || جلاالغنتمو تقفقوفراطقالادسوحماث رقرايغباذاع ||
 ا

5-4 

 نقوز



 | نورطني ةسكارت نم هعمزمووهاضيا يرش ريمالا ضف قد |
 |١ الولو فول اب.دوقم يعدساو ككاو ةايلق ةئفزوقبدقو
 ١١ رظايفلررق الف رخل عرهوض !اوناكك مورنا عمل لءانلا»
 1 ارث كرش لام كرز المكرت لج لس هدم ْ
 أ ١ ميف الو ىابباموطن اطل ا نوكتازعم مداقت ن شيلا اه
 اا شيري مال | مع اهف لا ازرق دع ةربصتل انلاؤ اجيلق ةللتغ بيرمعأ

 , في ماازخبع 0 موققحتو ميل دالي برق ئح هه
 ا كار كمل ا مت .هيخنب مالسأ|
 ا | ناعازف ِ واب ابرد هاب كيرشبرسالا ىلا ا
 ْ اع وطيد ديار تفاف بورا ناذرع مام
 ا اذان كو سس م اذا وعيت

 ْ فدل كمال ناكو ةله ميلع نوسرع
 | | الف ووعيتو هفاوعمط ةيزمطا 0 يرهظاانرتاف

 ملتاقودنسالا ةوجر كلبرشر م هع و دولز عاو دعب
 ةرماوةير دالو هيدي نعياوتشأف يل نمر مازعلانق
 | اريهعاسا لقال أ دحا هبرقب قا ؛اهرناف نيمز تماولو دقو

 | | لطتمزيي اياك ل مامل هتاف ريس ن اطل سلا لامازو بورا
 0 اخ
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0 
 ١ | اوداؤو 00

 | 5 اكرم اير ةطدام داخل هل اهالص_عالا عيب ..ةمقلادبل )رع نه

 | ١ ةمارزوضم ظرمعلليوطالأ مجم
 ا امنورط و مودم ةلواوس اح
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بسح كلذ كابرشبر يمال نياعاذ نيقبرفلا نييرمثلا وكي
 || 

ياضتو برعل١ هاهتترمورلال اتق ىلا مجد ّيهرنا باسم ْ
 ْ هق

 هثاهؤن وكب نأ تركووصناقريمال) ف هداهزعهقوعتز

 كبر لمحل كك عدن

 ٌلكدساو ||

2 3 
ُ 3 00 

ناسفو ةرئاط اسمو ةيارظنتترصاؤ بف
 ١ ةلولعو اضتا

 يرستغو طعدقرابا ناك بطلت ةياناز غمس

لقل>ن اسؤلا» , وهر دملإق بركلف ذهجح
 5 ع )ث ا

 هلم ةفالخ مال يلسن اطلسلانياعالفميسفنأيبرخلا اذها



 اف لاصقنالاب ءركسعف ىدانرو مهذخازم بال يللا لخدو
 الر ابصو مهخس تقيطورلا [سع عجرد يح ةعاسر بيع تنأك

 السرو ىاباموطرمأد مطقنر رعمايىلاعم هلئا ءاشس نا هل فن تناضيامورلا كسعو ةرخاي ةرمكاب مورلا جولعأت | |
 وير ماو كتها كيذتو بلككارم أملها نلجرا تخيلو
 ثلا رفكاي ةرامال وا ةتطلتسل اب ةبسن مككئننك اطيز انخسلي نيعالاماي تاصرعاي ةيمارح بكي اصل انزنا اي فارصنأي
 -ثرال انناطلس ديعاسايس لمعت مكه ةلود مكسر عناكول
 ةلسالا ةازغرخو نيقاول ناطلسو نيطال سل ؤاتءاطلس
 لعو ملعههاةنعئرانكدالو ارزشا ككتمنغلمورادتلاو ادكعلا عم نورها انلكماعال او بارعإل ادع هلا انزع 3
 رهو لزنيالجر ظن كدرشر يمال عرف ةمقئامويىلا تعبت زم

 20801 ,5/عبحاص كبز ل يمالكنب ىعريمال ١ هل لاقك هتعامجو || "
 .|| ىابوه كيرش يمال |لاقف انو دع هاجر يلا طاش طعاولزنا
 . || ءاموماتعر قلاب ناوهو هتغجوصاعأد ىذتعو | عياوبص
 ىايواادحا انتل سرس ىاباموطناطلست انا ارق قيرطل الع
 طم تسافاتلرتتهج-ىا فرعيالو انيلارظنبالف هس وه
 دنعزمربماوقر سمج ميل ضادقوالا ةعاس زن يئوتبا# هيأ
 فما هروريخاو كبرشريعال اباوعمتيا5 ىايناموط ن اك سلا
 بلمو 5ع كمل لوذشموهو روشه د لعل زان تاطلسلأ
 قر ذقرابلاكزف ملا ىنأب نأ جل بورغلادنعالر بخ كتع

 أس مق دعل ةدعاسم عدد احرق ةلازغ ير عنا اضيادفطوو |[
 || كيرش رمال اقف هسئت ىاريتم قنرو طا صبمناو كال

 ٠ || انفي برهان قواندابول هتلاو تقوثاثنا ذفانءاجدتت هتيل |



 يقيس عمران هرم انذعال برو مقوس 1

 راني تل القبي ل ورانا سل شب انور انلاع رسال ةوقالو |
 ١ نرئالنم صعاب امولعن السلا ناولوو ثذ ذملع ا ا

 1و تلو دقانتلو د نإ دعا هدلأ ع نكاف م ونلا مزعات ءاوسد ا

 تس حولا كا ا ا

 .ايقالشاو لاورق لؤي دابق هعيش ىأرلاو هئاواو 1
 ١

 -طظح 2لتاقن ل اننا هعي ىلاعد هننام مضفامو هن مئادالا

 0 عا ل
 2 تافررخا, 6 ةللاعو هناوجسل اةرناق اندالماو

 ات هداو ميكعىدتعا امشي هيلعارهدتعاف
 00 ةرصنل طرف ان لقدؤو نلعب

 ىقلخو محو ديريام كلم لعقيوهو ىلاعت هيلاانم
 و ةعاس نارها ثاطلا 2 نادصافلالدل لق مث 0 ا
 ىساف نادرو ةغين لعمل صحو ةرميلو ةعاسزلا الكيل

 اوال ل ليحل اب كبرثر يم رمأ كا دنع ال انه مر

 0 نمل اقو بورش اتش بفرع 0

 5 ا عا دوك زم جرا ءانحا
 لئاقت :عهرل ان امتهمم سو محلاقف تنيكزيللا اذه

 الق ابك لدم طباالمل ||

 كل ةودتل اك ١ يعور موز ورمكس ١

 ةرهمكلذا اولعف هر مسن نما اكياس تاطلسلا |
 رد هيب ورع ا لع هريس رك ||

 ا الل لوطن اس كوت سما لازالت ا | 0

 5 انه لزان ىااموط ناطلسلاياذاو قاروتاؤ اف مهد |

 ا ا

1 5 



 كهل كح يال
 طوكيو قتاهزسحل وكس علا هتقؤلاف ناهز )ربرملف كبرشيريمألا ًاةالملا|وبهذي ن زك ملازم هعمزم عيجز اطلس هاد عي لع
 رع لزني نادل تاطلسل هزميرف الف هتمالباوجرف دو هل
 آ ممدس ضيا ناىااموط ناطلسلا هيلعمضشاف ةسرف
 راسو )ذل وهظرع رهو هيلعاوابسو هلوق ولتشاف ديوكرس نع
 كقريمالاو هديزع كرش ريماالا و ىانباموط تاطلسلا
 ةصاقمال او نابل ل سو هرب |ريمالل هثارمو نمو عرماسيننع

 ليرتو هداوجنعلج رع دق الو ا ىلا ناطلست هل صو الف ت
 نيالا لعناطاسل )لجو دانجلالاو لمالا ةيقبوو كبشيرريمألا
 . ريدر تم ورا مقا رشا اوايربخا كيرشير مدل ناطلسق الاف مهتامرسدق لعلام ةيقبو كيرشيريمالا كا ككو ىسررينم
 يالا وهاي هنلاو كيرشر يمال ا لاقف سرس ىف تلصف اميو
 لا هرريظمعل نيلي ده لافطالابيشي برحمهعمانل عقو
 أح نيذلامهموناذ ةل بن غنمانلبس امؤكلورمب ارهاتيسؤس قسم انرتكرقو ممل نييلانلالو ميلع نير فاظل)رغ اة دوز
 هللإا ناو انه شزعانوعدموان دصقمزع انو رصوانييطمنع

 | لئاقي سقنيمشعبت ذة نكو مزع تعجر تئكاعد ذنعزه :ترحناذل»نافلال امج عتبتو ل ظحلاو مزمز برم ميظ
 ختشاميوكلو انرصم ال اانتب كامو ةلازغلنايمقورورلا
 رص موهوألا ناسال ارعمي زج ان وم مققارانلا هذهالا
 مزمل فيول انركسعبل اطناف هتءاج ناجى ازم فرعب اموأمي

 لاق ثرصملا هيناو كلل هلال اريبدتنا و تلت اهل ان ورمدقللا برن مريدامط» هب ترجامازهنككوزيلقلا لانيتسلاب دحا |
 تطبضو ةل مات منخول ناطلتنلاانالوماي هتخاو كبرت ريصالا
 تبادتصوورول»-لتاقوسرمافاشلالاو انا تس امل تنك كبس



 لمح

 مالمو رول لع تعطاق و لخن مريس ئشي تحبو ترو ١
 رايق ناز ةليسووم انزهلاك

 خيبر انتيبرما ]تن ا ناكو انررصم ال ا انتياتكامو ةلازغ ||.
 الم ناك سالك لانا الا اءاهزماننولف تحلو 0

 نيشعلاونع معابناو وكس عةواقن اوناكو فالا ةرشعو خم

 نم موف سيل مهام اكل نابي )ىف ,عرظن انكم نكلو انل
 نمانمايشكرج نوكي نال | نادي © ةموحف هناضحقوسي
 هللاو ئانمل نوخي هتاف هيلااوبه ذو ىيضجسءانبا اون اخهزيلال
 .عداخاو تلإددقابءاناو تلامدق اهُماعد انتلو دنا دعا

 ناو هكجيصميو توفي قح هك ذنالو هاسنن باورصت ا ءار» نا |
 لدي امانه اجتناب قلعتولو دعبتن باوصل يع ىأرلا

 بايسالا يكمل زم حاب وعش بولتنالاو ياذمتمال 1
 اههيكةبيصم مظعزمو بايازعنهباهذل اللاب جوت ق١

 كنع عد ىاتناموط ناطلسلاهل لاقف بابلالا وذ لوقع ||
 من ولا ب ا ل
 | نناف نولعتت اهياير كارما لاق امه ناطلسلاق دصووبلا
 سم ميفر سلو انو دعت انوعو انلءاذعا راكي ماص نادرعلا»
 ًايااهااهلققن مال ادا منماه نال انع غ اكياالو اعمزتاقي
 'للذو هيراق ازمادجباو اماو هرب | اماو ةنيااماؤ هائسا اماو |
 .هن اًيانباطي صم ددبإو لكن الا,ىخلانيلعنو رص عي اون اكا
 مهميو:هنيبسيئوأدي دحر هواجس رق تأف انو دعامإو يدقلا»ل
 مت اكمل بهزترئافر يملأ اي دنم مهطلانالو ةوانعل لزم ئين
 |[ مهمليعو عماطل برك مهلامأ قاعدرو صر هو مهطعيف ف

 ْ ا وياك

 مال هعمامسالو لدعلاب منيب كيور شملامهمذخلاب | ٠

 قريشا :



 انوش اهو نانو دير دانيب)اناعشا
 اهم لداغ زمانه نالوقيو |

 لور داصالو لا تدل

 نم ركل بان اذه دعد.و لهاج_ولق اعز ا لكك كتبو لداعلا
 لا ًابتلالش |يه ىتا>ةللنغ جايب قلادصاةزولسرت ناثيكىزرلا

 ١ ناف ظعيطب وادا اواي تا ملف يدلك هو دعوتوانبلع :
 لكم نلريخمد ب ةنامتسال اذاوباناول خذ اككل3ل صحت ١
 ل طانرإ ذ ردعق 0 اًرياَغو دحأ

 0 سا ةلازغيبرعملا باكَرباَكَبىابباموط |
 مفلس ىغبلاو كلا هِجاعو ىلا هشلازه شونعو ريختر |

 : تاو ةإباقمزسحأب مّلب اعل هتعاط اول دو هوعاطانا

 انو دعل اتقى ان 0 .اونمكب كلذ اولبعي مل
 د نمولسمو برل)نمدعب لع نوعان اك مم اف

 6-2 ةدحإو و ةدعرمنونضر_ مولع عكا تأ 1
 ظ ل ا طودع ةورهازما لم وطب ضلت د لح
 - مهسقن ا نعمهونكيلر '«ملع نوعجري م هفلخ نم ره ءاجدقرمالا
 ا يف 0
 لاعاايوطن اساس باك[ الف ةيلغلاتياغةسكارجلا
 سوا عملو يراكحبلا ليج مس زجر مه هرنيحب داهح

 يعور هأرقف مالس 0 ت0
 ء ام قرعت املي اي تنارئيراوبلا ع مرجع ماس لاق ةنوهصم

 وزدغي منامال ا انوطعي ريو اًتماولت ةامو ةيسكارجل نيرو اننيب

 ادهاماو ىروغل اناطلست ةنل 31 اعقب ناك[ ارجع هث لاف

 ا امو حافرهعاف و و ىاش اهوطلحيللا
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 ,| ةقداص )جت ذتاف هت دهعكل نماضان او اابايوسدمالأ
 | | رظنن حموخاو مالس هل لاّمف ىروغلاكوهرسلو هلوقأ
 1 هد و الوا اانعيطت برعلاتناكتا

 1 | كليمال واكو ةدسلو ةموق ملكاماقاومسالق ىانناعوط |
 د ع لك جول ةعاطالوأ

 3 ىروغل اذاطلسل) زعمت اماها ب علا هوجنوايإ ا

 58 ناموا انهاماو ىلاعت هللا هذحا تيك مي ظن دقوأ

 ١ | ولاقف اتيدسو |ايدقىغبلاو لظلازماِئش هتعرت لهفأ

 | نألاالهؤالو ىروغلازمز الادب انوس هتعاةئمسام ا
 تلاشتاقواو تلوو تلاذدق مهِلود ةفئاظلاهذهاغاوإا ا

 ادا سرع علا
 دام ناو هتلود تلو ن

 ْ بال والاف ءالع تالا بارا م
 0 عيجلو ىايناموطن اطلس اعجاب ئثنامرنم

 ايلا نوت ةرعص مكن ايدق نال | كيررش ريم هيل ى!
 ةينادبرلاموت نمباوضلاوهرومالع ىف كيأر نا هساو

 لوقي ىلارغل دريت اقو لمر+ف مفادملا[ونف تال لوقتتناوأ |
 .اركم هدنم كل 3 ناكاعيإ اودحا 00 وصلا
 هيلع هن اعد ىلع هزه ا عممج ءافاريخ هلاهاقلذلفاداتعو

 ْ دف وسلا و دارت ناىلا اص قلي لف كا دك كو
 ِْ منادوط انساه لافلاع دهان ا ْ
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 قيود اعبسانبر هلا طعيطكوتن نا ىدنعيإ :ارأ ادا ا
 ا مسنأ عه ىلاع ههانأف ءادهشانتما ذا ان ضيامو هديبرصالانأق | :

 ا او دتعاف كلت عدتانف ىلاشو؛|مارلدقو انيلءاوغبدق
 | نيتتللمرتلا نااولعاو هلئااوتتاو كيلي ىدتعا امزشب هيلع |
 ةةورتن ناىلالتاةزوايكسومألا ق هات ل انإقباف ١
 قابلا اتم م موماوه ملخعذلاف اير ذوانههحاماد ١

 ةمهبنمةمرغلا هذهزهالعانلقترقو انموي ماهات اخ |
 ليلا ناطلسلإلمامتراني د ماريرق ىلا ترخنا كارلو قيلعلالو | ا

 0 نشعماوقب نيزلال مالا ع بج هاك هتعاسو هّقونم ماق و
 | ريمالاو ىلداعل»'ءوبصتاقريمثل ]و كيرشيريملال م سأرس نأي أيعاللا
 اه ا افانرغترمالاو تركهوبه اق

 655 مدقت نيذث اوزمال 1قايف نابل ساد لرليمالاو (
 ااا اهلهأ مهاتلتوراتبد ما اولصو يح ةعاسربع
 و دالبلا لله نمل ايحصرإع م مِلع مرق حابصل ليص ابصلالبص!!لذ هيلا ثلت | 0
 ة دش نمريلالظ |[ ةحيمالك تس ا ا
 قاسم 05سنه انفلقلو ا
 ا قرود تيا قزم اوتتلاَف لاتقن او بول

 كبرشير يمال ادد هللف نول ) هنعز مجم برطبزم مس
 ةياامإو 0 يس كل و
 م اريلا ةموحيؤ ىلازغلالع جرنياق عم مداعتن اف ىجرل هتيق

 يرطزم امه عمتوامدراظنث7تريخوتح ادي دشنالاق التفاف 1
 قرني . ناماعالاباتياقت قيطمرزمامونعب ناغت خا 5

 ا ل ياللا 3

 . || لقو ني هيلعزخدو ةسلل هضن ماض نول هل

 سال +



 راو هداوجنزع هيلق هرهظ ءارو نمهتيرماطنقب - هيلعأ لدتساو هنعدعب متئحرلا تيقريمالاق لطلو هنن معينا | || كيث ممتءقووانيكف مط عشا اذهز خاذه ناككذ ا هسضن ىف
 || هما ةخرص هيلع مصرا غي ذا هسأد عطمتتو لزني نا |

 : اما امج سرافل»ثن ذ نتنإو هداوجنعهتيلق هترصانلا

 ' || سعاناو داو ىبحرل ايش مالا نع هسفنب ىلانخل ريل اف ل اتقلالو
 ىذلل افلا كلذ تلذركدو هكَذ هناصحملاىجرلاتيق |
 تاداداو هيلقميمصزمهل دف كيرشيريمثال امياذاف هتع تدك

 ٠ تتيالاخاو قوةصلاقشي لاذ امو بلقل لف هعم نوكي
 تفتلاّزمهل' اوجنم معالق هدعاوس -لكو هداوجزطبو لكون مع ٍإ

 ربكادكزم ]بقا ليخرج وف هيل زم حيت ئيحا مج ميشناوأ|
 ناطلسلابملهسر ناكًةلارغبرعميباذ اوربصغل اهي طي"

 حن * يسع ءاذأ

2 

 م ةكرشلا ةفئاطلا ترصقو داولا وسلا لمحور ثا 0 زماثو دادعإل اوددلك ةكرط ا اعتعاضتو داوجلا هتيم كوسا
 اقدانبلاو مفادملا موبعتحلصوداليلا كات كيا نارعلميلعأ| تعلطو دإزبو ةينكارللل لتقل زتكرو داتا اههيطوشناكرتال |
 فوص تّمش داليلا كان لزلزتت تاكىر لكقو داؤنل /تفعف ْش





3 

و هسة ووهقرقفريلا كل ذ ىلا تدعي ن سدي ف عرب ١
 بلاغ

 ١ ا هاما تخبهذو كيلا
 || كرابتلوقي ناضالا هدا ذا ناك قالخالاو قيس هما

5 
 ةعجرس كارت ع عجر زناف يقدم السا ماو قالثلا 9©

0 

38 



 لح

 لح 7 اق ريش نا انادي مهل .اويرص اواصو ان رموقلان | 1
 ةرسلعأي ىدأان :و نادي اففوحم از :م هنجمانبازعقرمال»

 أ ةلود نوكتامهترظنو ككوشو موق عر ظن كرجل اب
 ْ ا لني اطعام ا

 هو كال هك 0 ْ
 كا ا يسم اسرمافلالا

 أ دباهاملا مجرما ةمالشلا خس :111)ىلا اه تنجح كيلع
 3 :قتبغ قحيي لإ لاي نيا ذم تناد كال هل لاف
 م برع سل يل ةرملا هذه ى هاجال ىلا: غل”ءدرب اق نأف
 | "نتمارعدبالا كيصاقلا هنظاف فمياليح ماتو ميدلكي
 فارزملاب ةرعطرعطو هجرس ماق كصانلل نامث ةلازغ

 ب جزا كدر تاقاهظن لف فطانل قرب اكمدي نم يغ |
 .ءاوحلازماضطخيو داو رهظفاحل ف ةرخا رمرص ةذصاق
 ا ءاهبلوتقم كناف كتيرحتن_ كب اقاإع

 أ كا ا يمزجلعو دج لع ىوتس تح هيلعصق ىاناجع ْ
 | ءاعوربناقنا ذا ثاهط وهل لع عقوف رخو تمقوف اهني
 ةونظيامو ة.ك/رجل وفر عي لو نا د زك ارب يلطو ناديك

 هناك فنيا ومرت هورعو مسن اف مولا ناس لزم ايو دب ذل ٠
 مملح او ميانزم لوا ويس هوعطقو اعيمج

 نوجت لس ناطلسلان !كام نادال !نأذه' ذهالول نافذ كبرزووه ١

 ل ساو ءذحادعبهيلعلزغتإل كتل يرسم زهرالنديو

5 

0-0 

 م 00
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 | نالممارضال ازهوهلهانؤ عاف ناضال انهزم جتدقأ |
 ا 18 ىدرياق ممللاقف||

 همادقا هسرافلا ذه ةوقىلا نورظتنالا لاوودنع_ىعت همخلكأ |
 لاقف وشن كيرحإزم كف لف همالك نكحو هتعامشو |

 ءاراؤاف كد ذحزنو هيلارما ل اقف ناطل سلا انالومايانا حلك
 الولو ةموبتضالاطبال |زمالاطب نوكي ناولخيالو تاكركل عيرمس
 2 مساقيادحا كف نا نظاالو هيلا ترشربل لطبدق ىف نا
 هيلإغرب متلاعت ههاردياتعب هرش كينفكاان الق هل لامه هتيسورط
 ' || اقيم يصيد | هل نيعت ناكدقو نيميرهل ا ءارعال زمن اك علق |

 مروع



 ا 0 ل 0 م

 ْ 0 0 ال
 ْ تي اب ب اول اقو لع اممالالتق مسلع

 رك للا دعا هوطذاطاتما 8 ١

 د دوق هاما
 0 0 ةاطلس ناك(ذا مش اقف ||
 0 هم اكد[ ضنرطنيو ناري »ةموحملا رب أ|

 أ ةلءامتاهانل انتج سا اهىاناموطذاطاّسلا هل لاقف نانللا| ٠
 ١ ىاناغوط نال للا |ناذ امكمبدّجحل الو كتعاّجو كتيسورفزهأ |

 داو 12 هع ارصو ديجتال تخل دابسو لاتقلا يرمون
 دانا !ةكيبعلالاخسا ايرظناا هل لاق ىابناهوط ناطلست انأ مت نئنلا/

 ا فنا شل الص هذ نركب نزعل امؤلكت أعم ”امدلا



 ا لاقف 0 هل ْ

 تقيس يذإر ءنه اسس طلت لعلام ىذلا اموالوا تءازهأ
 دحإ| طعتيغب فا ماعاالؤوشن تكردا اممشاو ىلاذ كينإَوِم ا

 ا الوانسإ-لظالو ١
 عوبحإ او نالعرمال | اأو ىرطانخإلو ىنصر خف نكن هتبا دا 1

 2 طع كوت ضالاو لاول ْ
 .(| تذل )ماس اطلسلا انه اماو 0 رتاتلعف |

 انيلععدعتي ناهل,توجيف ١

 اا تيخسوانا وتو راجالاو او عفان

4 1 
 0 هلل ازمان ذا كلذ قو ناو يح ا

 0 ١ 000 ا 0 أما

 ل 0 او
 3 و د رس ل جما
 0 امه هلاب نيتشر خو انرلعإلو تنال اكتبوا

 كا ورعد هللا ة لات ناطر ١
 ا كسف ب نفر صفي شنب ك شجر اناابعاناؤنرعال لق دق

 تريك عت كودب تالف كرم لملك نزع نا نات
 ةاطشاي نيلكف مضافا الكا *ممرل الكباش «ةمؤلو دوت ١

 وهاذاف م نادل ف تنارمئتربخلا امال كاقلهنيو ىنقاخ |
 .ةدشن ادا ى اا موطن دنا لاق تلا يا



 تعبت اذجو نئامتازبا اي نئالاي نومل نب اي توعلماي ||

 يدان ماما او ناكال نايزهو ناخولس

 ' قا هل لاقف اهي متي نادإملو وسد صل يرماطنقلاعبنعو م
 أ هيلع هدلإ [صدللا لوسرم كيلا تلسوتو ىلا هللاب كتل أسأ
 || كقيتعئلعغن ا جراج دوعسلالبا ريس كغ سو وسو

 د 0 آلف ويئالنه ىلإ .

 | شانك لنا لوش م هل اقف هناا نم كا ذو هلهبلق

 ىف هيلعد رس دقو كل ذاعلازفلاءل تلف افيسيرسكرج لازم

 ا د كل ذد نعم ناميألا
 لكلا اجو هسأ,منعآرتل صغنبوهو ىلازخل ءافف ثيبخساي ع
 ذانلعامرب كسناداكيوهو هلاعدو باكا اهلقو ناطلسلا
 تنلكؤف لاتّمل)زعاوعجر ا هتعارجلل ةواهكرمو هسرفطإماسو

 ”وبلاو ديروط تارا غهلنهزم عج رخال
 دال تللخ دق هلو دز لاف ىابب اموط امو هيسنال قيم |
 نبكتلصو "يي هنكلو ئرتؤككولكول ا

 ناطلسل هود صقرنا ث
 0 تامخشلا

 م
 مر 222 222 حد

 سس ١

 | 2 ماكل الو ازؤ داق كلان 0

 ا 0 هناي ظرهش بز ح نم رصو هيلا تهذىذلناق ا

 | متع ياذا فان نكلو نايلي مل ن او ىو هلت اقاال خا هل

 ء ا



 راسل لزم هعمزم عير ببرج ىلا سي ناب رمأي ةيباما
 تي تشبط اس ناطلسل كازعاسلاهلإت ىف كاسم ٠ هذه تلصو او
 _لازتل )رع ؤعاتت اف ىاناموط ناطاسلا اًماو هسفن تيوقو

 تعب دكككام زعل الاق ةعارجالا دير لم ةضسملا عجرمو

 قا كاسعلاو عود هذهلتاقت ةلبلق ةئفزم هو د مللت ةعاربشلا
 لاف مماؤاوريخو مهو ةعتشمهدناف عانس
 ناف وتبث |ركرججلا اي ىلداعلاءوصن رمال او كرش مام
 دلل وريصلا ةدايزموهاغادددملاو ددعلا»ةزيكبر سبل انتا
 قنازذاب ةرينك ةنش تبلغ ةإيلق ةئفنم كلان هلوقاؤرقاو
 داموط نا طلسلاوريصعييرضو مكماما اذا اهو نتباشملا عمدددإو
 هراق ةايخانيق فاتمدا يرجو مكتودف نعدر زم ليا عت هللا ةروصت
 + ن هالول ىلاعت هلق ةرتعو خاف ميز را | و نحن ماوق ام
 تاع ذاف ارحل مهنم كيزك؟الو ىسغنب مباتاقن مهعم جل لمانلا

 دييزيمالارمع هل هنثالم جن اسن اًوكنال ايش مهتمديغيال كا ذو
 ةعاس_صرتعاىّييل ا نوفراعل)لاقو صني هتايثبالو هيريرمع
 يتخلص ذو هيلا ورظنف ةسملا ة زاد انج هاذاع
 ريل بتت حر بظافلخ نم ظرقابغو حابب حرق يق. ظدق
 ريم عجرا لازغلا ىدرب اق نا كل ذيسو اه زيربا تيعضتإو
 ا ممديصرت|ب عتياو لسن اطلس املا ىابب موطن اطلت رم

 اوبحت اقو ىاذامولطو كدرش نكلو سراوف ةرشعم نم ]تقع
 هلعف انايير إئثج كيلا ءوجرت يرتخلذ ىدارمن عؤوبجتملداعلال



 اديس سلس هل لاقف ةكارلا 1ر2 يشن هتعاسيؤف ْ
 اأو ةجنخيهذي ررتكلا ةاغااشماب س ايإرهأت ناقوس

 نيود ةهيزتقأي ناش ابرشوبر ف ورثا ة هجن مس نم ب بهذا |
 2: هف مؤلف مملة بطننو رتل ةبجزم كعمزمب تنزه كسلا|
 ”ياشما اهزما مت 3 ار ' مخ ملساطل كالاقف ةدمفنافانعم ا
 املك مراعات هدا > ةعامري زم أ ىل لارغل ئدربنأق |.

 عا ةهجسزع ةلاتغيي_عتءاجم و هك كرا

 هال عورتا ةريمالاو كبر شيريمالاو كابا موطالطنسلاو ا
 ريما و ىادتلو درمالاو تاجا سأر هلربارمالاو كرمان ىتي ١

 35 ذهيف : :ايلَعَل اناسرنلارؤإ وه مق ديس ا

 تيراص# نبيكم ةزيكلازموصخمال ق!اوممباو ةقلؤلل ولالا
 صعن قر اطرال ال باوراق باكرل نيدو وكدا «ارمالا هذه ١

 هذهطسو ىف نور 00 0
 "رخل مإتق امو نولت اناعي نمالو نوبهذينبإ نور ديال كاملا
 - ل دوعلالو فيشلاب دكا |

 مدح



 اى ذخباو اهءاونابىل ارترقلاثدلتنم : هاجس ىذلا ماعطلال

 | قلوحلل اي ههاق ىا”اموطد 0 ٍ
 ا دل ام ل

 | ديرئاهدضب الا هيفانرما نوكأ ةيلصل هيف نو "نادم
 كلذ عمو فولززممزعانلتق ةديرزع مهرعا أن ءا دعا نا ىرحإ
 ظ كلور خ ىف بلاغلا ناو ديرزم هل اًذكس الا يرأ
 | لئائلالوق اون اواو دعل

 لانش ناو هز مرستقاو اماَك ةدعسل)لبف اذا
 انا تكملاو رلااف هلرقرأةدعسلالرسذاه

 || تما ةيقاول» ذه نموق ايل 6 عاب امولح ناطاسلانا مت
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 دو ىابب امون اطلسلال بخيل اهرظنف موس لام ةبةتضأ|

 1 ا را سم
 قيشعو هعدال واو وه هداوجن علجرتف ناطلسلالكسع “تاق حدا دنا لعمال نريم|وعرهن نسحريمؤلا

 | ث

 أ تاطلسلا هل ل اقف ف ايئزعلل هلرنعلا لزني ن|تاطل سلالزع بلطو هيدي _ةقناطل كاز عوه مدقو ناطلسلا هيلع مدق
 تماقواز اف ودعا واهريلالو رف ايصلل نونصاف نضام
 نب مال كرصخل خم ها فلا ةلإنغ بعزم ايرعلاانيلعأ

 1 لحسأ

 | ن أيوا سيتم نانشا هنهزخدي نا نكمالو سرسافرنعملخدي نا | ْ نكي داو اذه ناف سانت زماننا وناجولو لقي نم عئم
 ادحا مق اذا انّءلقوه ىداولا اًذهو هب خاصا يلعرسادو | همرقب لن ملكة جسوم زهمارويزبا هل نمو اذ ؤيضرتالا
 | ىدزولا اذهىلا بهذن هيلعانل ةرعدقال نا ندعو انئادعانمأ

 | نسدتبإم مانع مكرع حلا ول ناتو هيلو درعا ىلا تقئلاو هرما | ةيمو اك ففدم انحرم ارح اول عز هازصجالنا هل قيرسو طانوضشقلاو هبلقرطغيو فقو |
 || طلانإو هنيعي._مداولا اذه كمذإ سقت تؤم نيهوي»

 0 وتس بحس يصسسس دب 50 -جيبسا بما مج مسمر ندع يمت
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 دأف ةيحان نم شتي دحاو لك

 اقرا مايقامإو بصنملا لاوز لعل دي ةماعلا عوق نافأ|
 مدع زعلدي رتاف فيسلهدعاماو انيلعناطلسل اذه مايق| |

 : 5 كيلعنورضيقي ءادعالارسؤر مجاذ بداككااملو ةوقلا

 | ةيقب يرمعة قيد ناكل اف ىضن ماسا نات د,ءالقفانأ| |
 | ىلاف شارف لع تكن آف غرف دق ناكتإو ناموا وطعي مناف

 |مكسحدحاو لكس هذيلف ةللادرَمف تاوعااب تنااماو توما[ |

 |نصحفلل اق وقول اطالق دإ أ و ءاس ثيحملا ةيحان قس |
 متم ايررقق دمل ادوكينا امير يلعن اناا انالوماي ىرم نبل

 2, دعا باولخد اذ ىداولا مق يبصمنملوخرلا ككورسعيف |
 تيك مما ا ورب دو ]وجرتساو اوسلجل كلذ دعب مئىلاعت هلل |
 ا كولي اب نهى ابناموطت اطلس الخدق فانا لاق نور انخع
 | ال كعمرخءزرمال«تلاقف دانجنالاو ءارسال هءزسو لخدرف أ

 1 :لازالاف انداورمل.هذت ىحكّةرافن
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 1 ردصألا 1 : 0



 امرت عة مخت اطلسلل ازربصف كد انئامدسلل
 0 ىءارمالا ةيقب تإرتو حلالا | ِ

 1 وي تاه مهن ىأرل ابرضل تاطلسلا اة اج
 0 مق رابخشل مه ذأ هدالب ىلا مد دل ناطلسل لزم |

 كيو كلذ فتاطلسلاءل ن ذاف ليصنتل اب عق ٍِآ
 ٠ ||( جئااتجعلق نهانل ع داولا اذه مث لحال ن

 1و ناسل نع را اقف كرمز نسناس
 ١ نما هتلأس هل هلرنم ل خد و نسح- عجرم مث نئاذلل نونعمهشأ

 | اهو ريانلاكآو ى هتلخسارق اهلا هدانا ايل
 كامي ريخا عت نايحاغ ةمأ هل تلاقتف تعيسرقانأ|

 مهروعاو تعده ميل درعوتلا لال وهنأ اهل لاَعف كريما
 افودابعلا .كحو دال ته كزمدق هودعو اميسالو تلاحدقا
 دقو ملي ىيظالرمال ازعرطداعامرالؤهو داس ازم لزعو
 ل طناقزإو كاذلعىل# رمد الف منعت لت اق ناف ىرعا ىف تريدت

 هل 1 ب ع ا
 تباع تنإا.ّمفلحدق قلاد دوهعلاو ناين اىدلو أي تام اصلا
 نص انيك ظن فريمان اذ خوال لاتغ اخ ل
 افاجرق إيه “ناس هاذأو مر ع مالك ظفر :
 نصري |ي بكرمأ نو دا مهو مهاوصاتلع دقو نيعرسمأ

 ٍ نبرسح رف ساطتال أ تارا” يخسو سارع مسعر ظنا ناذ أ
 ا انهم داملإ ؟ملالئاواب , اسري لوا قرساسو جرم ا

 | |ًايلقطن اطلس ايلط ىف اؤاجلق لس ناطلسن ار كسع م :اذاقأ
 | م 00
 000 0 ف 0
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 هع موليللافصن كرت هل ليقف ياس ن اطلس 'هتعناسف |
َ 

 تئسام كعم له كيدب نيب كسلا ناطلسلا هل ناَعفأ|
 نالا ةعبرماب ةيريكبلا ةاغاافارسايانوكيناداتخلفأ|
 مده ترم تقول وذ كل ذب ناطلسل) ماو لاين إلا ةميراب
 | يا ريخر يمالازف مولعرا درس نوكياشاب داهرف كاسل لترحأو
 ( امللإ قاورافري زم نوديقتبو هدي تحنانوكيىلازغلاو
 ١ تايم هايم طعاولزن تح دال نهازم نول اسي رهو ىابتاموطأ|

 | "سانا هلاولاق مءممتجا آلف مدقن كرم نب نسج جرخو
 | بهذي نيا ىلإ | فسدع تهمس هع اشاموطن اطلس ةرلطف

 . |( اذاهلاتق الو برج زعزم كل هزبسوو هيلعركلدي ىذه مه ناغفأ| ٠
 | ناودبرتامم علا نطو سام تدرسانا هللاول اقف كدّتعمل نيكي
 | امحكا لصح عزلة وكيفانت ءورل وانا طل و انإ ثق لمس

0 

 مك

 ا 1
4 

 جبع وعيبب تجب تمم معمم

 و



 اطالضرتدلاو لكل >دقحن أنار فامكو هم نبأ ىئيرح نب زي
 رمزتلا نإو هل عقوامماهربتساف كت ءاجني نمو ةملقل٠ ذهام
 |[2ي[وفاهتييضا هل تلاقف ىانبا موطن السلاسل )عبسي نامه
 فوللدعب كدمإو رسام كقلطادق ىانباموط ناطملَسلا
 ءلبسنتن أ كنم هرؤ ازجسن اق هزونَعام كناب نامبال اهل تغلحو
 تلمترثل هزلاو هزعباريخولَن كا ذ كعف أذا كناوظتو هودعل
 أمف اهلل اقف كككلمل اربس نوكت ةيضغ كاع يضتعال كاذ
 لمتاملا ذاور م لسا أب مهعم نياسل تدهرمردقو هلحفأ ىذلا
 0 اهييلاد
 تاطلسلا اسماف ل رم ناباوصت اعأرل نا هاتلاقف وهال

 تسود تتافو ىللاميلملاو مايالكمب ترمدغنم ببسنب نادرعأا»
 فئامز اذ و زعم هكسم انا وكسما ملا ذاو هتدم ترضقنإو
 كت وعزباب عقجارنا مث يشف باوصلزماذمجرسيلفزعلاو

 كي 3



 6م

 لك هاجأب هاجاع عيبي لق اعل هور كتسمل لاقف هما أ كاقامت
 :ونوكسن الع أوقفت اذ نست كلؤصت هصقانلا ةنكلا ىلا
 ديراذاهئلحأل ل اعف ىاباموط ناطاسلا اماو ملسات امن

 تيأس وقيالثاق ناسي |سة[للا هذه ىف تيأسابم جرحا نإ
 ناكل لوقيو مالسل»كئرقب لسو هيلعمهإ ع ص هنهانوسرم| |

 معخادعب ةنلف انماج تاو عفدق مرمعو تكاند كود

 كر ىلعتمزعرق اناو هيض كل هدث اذلف لاتقت رع مدرسا مايا
 ثيحملايهذب كمر-او لكم لاقو لازما اذه قبس
 ةدرخالا ىفانعمجج ةمّملاو امرا انعامتجلرشملا ذهم داس

 دع تيقادق لي, اوأر دقو ال مزلككا ذه ىف مهارجيلقانلال |
 سيقدو كبرش مالا كو قاس ع ملكء مانا تماغذ ذيعب نع

 ميلادي دك كب ولعب مهو دع عاومتحو مهعاشاو لماع ||

 كلوأور ا بوكرم نوفرماع ناسرف ميككة لهل ةنش اطر عو تك
 فقدنيلاررترامرللليعى وق رلى هدارتعا نكل كلل ذب نيفر اعز رثك
 اتش ركعلل لاق ميلعاوبطحملازغل | مهاد ف تان تربص
 ناصف مرعمومجرميل ىاناهوط نا ثيحااقدررط مهل
 |ولرو ناىلاوسلاب عطب ةسكارف لع ورقي ىذذا عورنا
 اًماوؤك ىلا نإهل )ويضم م مهّصعب برو ةسكارج رخال
 ْن كو «ماطق برع ها يصار بهذ ,ئاخ ىلداعلا هويضداق |

 "1 ةرصنل تداجيقل١لث ايلا عم ةبكإرسسرساف ىنل وح مرعم

 هكر لاعنل هذه هسغنب] عفو برم كيو آخ ىانب اول
 كبزي|مالانب ىجديشت ع يمصو زوعجيرمو معربصإو ذخاو

 اًياواوبدهنيذل )مم كا لوصول ق رتباخت ويضم نماوعلط |
 نانثاهعيتو كسعلا لوصول بق رخنافرسوع#ل ك يرش |
 ْ «هبحيرولا خش قب ندم الن بوو هنيب ناكو هككام نم

 دك
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 ا اكرم ةزصم#ل تناككذا اذه دمرز مال | نأ تيب ةديك

 هلو مايقنسحا كدر هال ممر عوقيف كب مشير يمالا نعال لزفي
 نم ردا مم عيل نمي ناك ناككن ايعلاكريل سن هماركككرتياغ
 كن انلانأ ىح هثانعإ إعرض موهيو ةلطلسل ةيناج

 فاح هل ناكاموقب نب رمح, ريم اللى بع كيبرشر يمال الون لوقت
 2 دسحيو رتاش همام همإ ةماكأد هل هتبعنمإل عساف اكو

 ردعأ أد هل ذوقي ناككبرشر مالا نارتحي سلا رياغ كافر العا[

 كابالا مادبا [هامحال تعب نس هلو ظنا

 اجت :|ةأراسسج ناكل دو يمئالا ناؤريبككل آن

 اا كرم مشو تال وصلا رزه ناك ئاف هكداه يف

 اطمنس ءازم ناكل ِهةمارسديو رب نب رجل يمال ه قب لربح

 ا 0 دعا دو لاتقل شنه ناك ام ىانباموط

 ؛ دريسا نإزمقفر 2

 اب .امسالبو موناكك قي دصزم مز
 هيلعزوعمزارمءوس قاهدافورعا نمت لس

 1 نابعلا او قاس عة افاشر آو رطب ىلا رطب نمإشاسلااز امن
 و دعمل ناكوم كفا اجلووفمؤكماصو تاماشدلال وا

 امدشاف مهضعب ف وباي عرساتلاو مأتق مر مىظذناف هدصق

 اسعد قرشف طا هنمّدَع ٌدَعَو ديعتلا الملل زصوىتح نوكي



 برش رش ةرنع هدو ا نت)خارقب نيدج/ريهالاىلالصو ناىلا ||
 اهدمل مؤلا كحمت مارككل | رئياغ همزكأو هتيب ظ هلزناو هب
 !/ءاوبججت ملكقرخشلكىلا لوازم ,ظو دع ءم يىلمقو
 أنما 0 2
 لئاقي ناكورعلالعب ناو مل ىرم فيكو اذ اس نكهِفْكَحي
 قستوالبا هيلعتوقبيال ممتاف هسغن هسيالو ته تالا ||

 الاف سعتاو عسق !ءارعؤلا هتامتيو ل ذلالؤ دناهال || ٠
 ةيريب دلال مالك قامو انتل هد تبهذو رمال م تدق كرش

 ها ادرنقب نب ل هسا يعامدل لاقف دالبلا هذه عا دالاب درصقن

 مالا منا عظنن ةربص | خقباه لان ىلأت نم نونا علالتل 6
 مولد اطلمسل النا تيح كؤقعنبا كابرس ريمالامل لاف هيلع

 هذال كلرتأَن لغ فم سم ك] ة رعب كال قد لش هرقدعل هسسفن
 ابل رخامازهاميعدسأر »تقل عوا هامورخ باب طيس زاب
 اير قوايبرفاديحو قب اف ىاشاموطناطل سلاله او كيرتم
 دوفل رغصم وحمل بل 3 هسوبلعو هحئلاسو هتدع عيمج:
 كو طل وروح ةدرفل ١ ةرماطتغلاو ارت فر ظن هلرسل ىلا
 هيد ل اج يح

 كول 2هحزمز ىف هقلق ارجل عالو هعطق ها كيرح ليعدب
 2 اغااغارسايا ممر ميزكاسملا هيلع طحت ل ذدف ءامرقل»
 مناعي ىنتقاذ ىرمزبزسحو ىلازغكاو كدريخو زي يكيلا
 -بعياعربؤعفي ملس ناطلسلل ب نونأيرو اح هيلع نويضبقي
 ادق تاذ خخ ويصاوررغي ناركس علم اورها ماتفسو
 ارم ار )ف هتعلت اقيدحأ ةعموبالو هحالاس
 ا 25 بتاج كرم هيلع اوقلح كل ةكملس ن اطلس كو
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 نيو رزم ىل غلا سايز كلة دنع م واكسب
 نامت ناكل شف ىلاحت هتنطممالا غارسيا اقف هل
 1 اذالومأي كلذ ةانزحاؤتاإلو ىرسيلا قوفىنم320كدي لعجا
 وفتكيالن ايعنال |ناذاهومثواو مارك نمايهوطن رو لعفف

 ا هته 20 ةلغي 0 0

 ا 00 نفر 0 ١

 ةتماعؤ شعلة سومو 0 افيكولاتف مترج
 معن 2 ثا ذلجال انغىلا دال نم تجمعنا مهل اقق
 0 اطلس انلغرق اذبهو مق هددا كل ماب مم لاف
 نوكتناؤكلال و ةيكعاجن ا هلل اوريسيل /لدقلاا هلع
 تول هداك مث هلل لزاوف انسايّسس نمو اس ةيكماجا
 اوم طع لاري [310ا3 داو لكان
 : ماو مدحت هاناوعا ترك نو لجل اذه قلطت

 وع هع ع نوكلامدعاؤ هذتجرصنو
 ذ ككل اقاهرناخ مالككاذه ةرخسكلاق نم منهو هيلأ

 | يسن  طضانه نوكهو عد ميدياف تهدم اعلكادحا

 1 - 6 عاب
 كم هوكسم مي ناطلّسبإ] شيب هيلع صرف تقو اقل |
 كنيس يرمي ذو هيلعم ضب ناك نيك هولعاو ديلاب ١
 || نسال ةوضوع يع يح ا
 هيفدسبسو ىدإولا اذه ىف هلوخد ٌنمابعهلزسحناواذخ |

 | اوركد واع صوم هلانؤرعامانهر سحالول اقر دب كوبصرئاو



 اتادعي دي اوديقلاب مب نومداق 0 عوام ميم |

 ذقو نامثكأب همسفت ءاسو اناا جل تعمدت 5
 لجل فق اووهو ديلاب هاتكسمو هركاسع عينج 0

 اًجكمنآلالاقو ملاك ذب ذاطل لاجيت ٠ ءدمي ل

 مظر بج ور كاسل تلقا قو الا هع كا
 نم برا اطا ان احق اسرع كاطا سلاقاطسوا ماقف
 ةرماشبلا اي ب م كلذ

 اولصو اف كهزتغباؤ ايسدق ىلازغلا رو كبرريخيو اغارس ايلا 3
 هك حو م ا يمول
 اولاب هوريشنو ىاشاموطناطلسلااولزني نامكثماو
 0 0 /ولر ناو اهرخل ىلا امو !
 -!كبهزعو و كل ذليعذ ف وكتضاقيرطهلانفرع

 9 يدم ابّصلاب ىلاعت هللاويصا البق

 دكر ةئسحل هل اورو يوناني دنع امرهظاو أ
 باو م تارعبسخ عدي دي نيباوغقو وركاسعل 0

 رانك بتر ةزسح لع افوغص يكل انش يي افقوو

 تك اقدذتو لسان قدانيلالعو مولع 0
 هامل واسابلالو ءارر>ولل ىو داطلسلل ل١ تانادلطلا ١
 الق كرمز نصرمالاو ىائناموطناطل سل ماصحلبرما مم

 ىأرو ركشلا»» هروح رولسد |عا فوغ نونانا طلح
 انهو كاملا هذهرظت 0 ةِشامعلا عاظن

 لع ياولخد او تعمس كذاثلو 0 ىذلاييترتلا
 ةاطنسلا هيلع قرف كول هؤلا سب هيلع ماس ناخميلس ناطاسلا»
 فاباولذقو ث مالسؤ هامش حجاكياس

 هداق
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 ا ' تكلل اول اماعءرتاا اع قوه هور ولجان و 00
 ْ انجل |به ذا ةعساو نضورشملا تءاكقاث اصإرط

 ْ 2| نجف ةزمض تناامشب ىديب ودمت ىدر كبف
 ايبا يناجوهو هسقن قرطخ كلذ 0

 :/ اًدطاَسلا رظنف هس الو رةوبص فردالو ملكت
 تعي جنم بهل د. شيئ 06 + رديف ةسارت

 لسا طلس )يف هيلعال هلدهاش علال 15م ةّيسورفلالو
 هند ئش ها نكح لولاة قالو برجرؤي هسقن لس ضيكهف
 ملكت ايدل دهشي هقرعبالنههأرا ذارتالبادبانايجصن اب دهتيأ |

 ىوامم اا هاعاهسفن قلاقاىلس ناطلس تام لطب
 لو كحيالاس قرع حفي اوصرزع بيز سن علاطو هباصا
 هك نابي انناكيررهول الو رمال لاتقل تاق منأ عمرسسغت
 هو هيفاحغتلا ابر ظبلط تحف بهذ ءانماجيأ هيدي نيب
 | نيلسْل) امد كعسنع :و لاتقل زعدلانيب مكعابتاموطاي هل
 مناي ةيطللو كسل[ عجن مال هزه تلسيرسا ىنأ 0

 ْ ةوازااس لع كان نيعمو اره ان :اورصم كإم لعمق
 سقت قياءذوسرلاو ليس را هيما
 ا مالفع انآ انعفر مو كل اقل انركأسعب
 ١ صارت يصل دا كانمره ةيناديرللف كتلياقم لوأف كرم ايد

 دالي ةاصْف دي
 0 التم ماكل جس تيدعتو ةاضقل ساند
 نكد ل نادهأو ىابنادوط لاقفاربتكاباتعهبتاعمت
 تلا فاد ف]بالو د كمأبالو ىطاذج ىرجام نش
 فاضل اد وف مهيوزنب عام مهمح وسلا مانا زعل
 راق الاف ئترما باو 22و ءافاجامزضا نابت يو



 لكس ع غلاف متم رق اينمل ارب ىلا نورغاس مهو نالع

 عترجام مرقحر رج ملسرمانيذل١لسرل)ثل انكو تزذ
 ذابالو ىرهأب سيلا ذهلكو ىاضريرتعزم ,هرزطقحف
 || كرومالاعرّجَوحو ريدقلابرلالزمريداغل 6, ثرجاناو
 تييداد تارخانتلو دناب نامزلال جدك نم تناك اه لع كلذ

 مدمن ةملاعت هللا هيك ساذهو تلبقاو تءاسمكلو دو أ
 "راهو بكوكلاري تماس هد كفؤ ترادو ماغلالي ىرجلو

 كال فاك ب مىناعيو كما بناغهن !يلغيالو هلّدرمالف ها
 5 ا ا

 شال وانم ىوقا مام ءايتلالو ةوقلاب ناكول ماذ

 دوك ناو كمساب ةيطخلاوايكلايوكتذا نوي مك

0 
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 تدخا ام هتئاوان اذ نيغبرشلازيمرحلا ةمدنع هول لرمرم |
 اطيحو فوراتتل يكس عو ىوقاغاو مة يغرم ةتطلسلا
 ل أ كل ذ ف ىدهز نماومبعاملصمل .ناطلسلا انا نوككنإ ف

عشاومازع فا داو مبعد سا نإزعبجو كلذ ترلقتالذ
 

 طحق كماق



0 

 و مكتاطلسرظنو

 1 راما كك ني ازعو
 ١ اطلس تملا لمت مبدا ةلقو مككقع ةلقزم متيقب قح
  اولتقتو اولوتو اولزعت تح يكلي ىا هنولتعتو هنولزعن
 ىكسم تلق 5كموقو تناذ نيطال لالع م-دايااولوطتو
 | رسم لاو ودب دي سيم تانك
 زيرعلا باك كمللامتو هنارجسل ا كلذ ى>ًاجادق لات هللا نا
 تاابزثمب هيلعاودتعاف مطعىدتعإرثيلئاقلالقدصاوهو
 دب قو روذلاهورضا5 قرشا كلك اووحرل نا مهلا مكيلع|

 علني ىداعالا مرو شب نيطايثمل الخ دورس اننلا هنيبرو
 نيبوهو تاققتسو ةداهتلاب هل ىلاعت هدارتخو هنيبو

 ا ءونيدو ىنيب سيل ان اماو نيكل كو نيل لاب

 | لوالرمئتعطاولو بلحم عوحيرل !تيونو كنيذا ىدصصق |
 كانوا سالالو كل تنجاميمم اب ةيطخملاو ةكلاتل عبو |
 || تارا رهلذل ا بقتالز ملفت برت قلو ضن الائانباموط هل لاقف |

 تعم كلذب ضرت تنكر ىرعاتس نوكت نا كترماو انا كنأ|
 | ةيسلواتم شالو انجريرطا تنال بنذدل ةيعرسالان ا
 | هللا نصحت رق موق نحغو ناريكةموحؤ ىسيانب نمد ركسع
 نب ذه نسر كيلعامنا فرعا انا نككل و كل ذب ىلاعتو ناصبس

 ملست اطلسلالاّمف اناا امهف اكول ناذ نينشاننيئاطيشملأ| !

 صاع م



 ميلاف هورخا كادؤتغالو الذهن او نيربعامللا
 جاو هدمخملا .هذواغاساياهذّتلف ا
 اذاو ناش غيب اكل مم <مِلس ناطل ل انتلو أب ا

 ا
 لع ىلارقك لاقف مي أي يف هيلاجؤي نما 3بملسأ ا السداد اذ هاي نمور نأ موعألا كلب ع 00 مارقب دحام تمت ءاجزق ةراشبلاب
 000 اقفرموصنم ايا اياحلا اهل لاق كلذ
 مقطارابرلا جاز كس ل وان نه نانا امدعمّزتلو جيخو

 8 ما اضاورقي دج مالا دج وف رمغ ةيزع كد '
 راو يس ا 0 !نا فيما ىلاعت اطلس تا 1 كي الدال سلا «و ىلازغل عورتا م ممل لق ١١
 5 رتل و كإىذ لع كف اكل اطلس )إلا انعه
 01 و دن مديقموهيو هور نصح كلذ ذتعف انو اس نيو ذيل
 0 مان هب تنم ةوديفو لشي لد و جس واباوج هدر ا زوخي للامم امحل لاف ىلارغلالورشاقرورقبن يرجع ورصب ||

 ءرقب نيرجا ذ>مشم ةضيِلالَل ا ذا بز فلل طي كب
 سي تاع باقل م يع

 كل



 1آا

 | ءالّوه تال اقوهامواولاق مك هركَد ئتس ىدنعرطنس هايس
 قاو هن راسدك >ئاطلسن | تيح مهلو د كإدقموقلال|

 | ناطلسل دب عادي دل لسجلو ومني سحومغ اكلضانادير
 | بارصلاوهاذه هلاولاَعت قلع ةيناكتلذهلو ملس
 | ةتصوخومو مانوهو هيلع تدو قعاسزمت مف لاق
 رس ه تسب ناد عن هس م قتوبنل اب هتيرطف اسف نءيكعوا

 صصرقو هس ةيهلهتيررصزمكدموهو هسزم عقم الف
 أ /ترنرز>و ءوديقو ءوتنكو هيلعاوعقوف نيرضال 2 ةيقب ثرما
 0 تاق كل ذل ع, ركتف كاذب ككل عزموهت هلع مك تل سوما |

 ا

03 
/ 

 تدع
 تحسب اسي عسم امر مغسسب

 اولاوو تيب مو عال ااذه نمىلظ ىتشادق نالا هلل قو ىلازغل
 جي ماق لسن اطا لاى دي نيب هوفقو وح هيريشلا نيد
 | هتسبال هنعاجهتسو هيلع ةرهاظ هتبيهو لاورل) ]يكرهه دحيوف
  ءاطالادارإف ةبشحم ةماظور اقوو ةبيهو ةناكتسلوذ
 ١ اهيرقارظننيكناطلسلاهل لاف هزة عرظنب ىح ةمالاكسسخين ا
 || لتاقت فكك ئس الكت اكتيحسل ل اقف ئتالكلاقف كيرش اي
 | جا اداب السا تفانالو اهلع تاتاقام ااه برايم اهلع
 رج ةنسو ىلاعت هللاب اكو ىداكو او ىنرعو ىلايعو ىلاه نع

 هلنأ ل دفق باكا اًماف كل > ىلاز اجا راسو هيلعمتناؤص

 ظ اكدتع امن هيلعاودتع اذ ركيكع تعانق زيزعل باك ة سماه
1 



 1م

 مافهكولملال نق اما كيرش لاف ةيعرشلادو ريا إع نونقنالا
 ى ايتياق قشب الان اطل ل انزل موحبلا ماقادقف لطاب م |
 ىلامت هللادحر تاما ىلارصم كزموهو ةتس نيد وأ

 عرشلادو دلع ض قي ملو دود اىدعت ذقق ليت هنبا اماو
 . || كلل ةيباق ميفرخملا تاق ه دعب اولوت نيذلا امو هاننتقاذطيو
 || ر هرشل ءاقن ا ءانلتق نعصزمو هاب زم مف هانقاانفف
 قاف اناطلس هانلعجيو ىرموفلا هوت اقريطايلسوحر نر تنسا |

 هجروا لزال ا فلام هللا ء دابإ مال كيلا عيرخن اخ
 طاعت هيا لاق دعف تول)زم نقاب نخعامو تولل١ةايذلرخلو
 ومصنع يكبر دنع ةمارتلا موي كل غن نونتيع مسناو تيم كنا
 نا هدييماتسأ برش نم مالكلا كل ذملس ناطلسلا عمسازق |
 كيلا ف ىوارل١لاق ءودعقاو ميس لاف هوجرخاذ ةوحيرخ ال

 لبق هيلاباوجو هلاؤسروب ىا اموطن اطل لاباؤاج ىذا
 ةزرنيرصل و مفادملا ا وقلط ١ نا هديب هيلار اما يسرئل اه يطع عب اما
 تاياقنكا ا اكلانقدو ةناطل ساو دقدو قداتيلاو

 شال اريك وربك ق دانبللو تانازيرضلالو فارما اوقلط]
 رئاصو لذعانأر زول زم وتلا |ودروضو ضر الا تلزلزن تح ماي

 سات »نيف هنزل ابرصه ءيمجج ث ىدانب نإرها تى اشامولعا قي 0س يد اجلس اجاب

 سانئ) ءماو نيكاكذلأو توبيلا عيج رهو ربصم عيب
 ع اباموط ناطل ك2 انايررصه جلف | ماس ىف ميشاو كد ىف

 د توم م در هوكسمأ
 ٍةلِيل ىف ناكامو بالكب نمنددسالافلالو فار املا نم منهو

 لوط ناطلسل اكو لوايل عيد هش نعنيرشعلالو ىرحالا
 لدن ورينتلادت كن وه لجو ءاشملاجصدقأ

 يرام
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 || مهعماقف كيل ناطلسلاناق مق هلاولاقو نوعرسمرهو
 جاذاو هوفقوإولس ناطلل /ةم>ن حرق نال باعداسو
 ناسناطل سمار رس دق لاقو ناطلسل الدعم عيرخلق ىس اغا
 ةاضسلاب ملا ايو ك انه هويلصتو ةزبووز باب ىلا مياوريست
 ١ ةريكلا ملوح ترادو غل اسخزم هوذقو ابيع هوككراو
 || تاطلسل اقاطو زمر باوجرخو ضئاوطلارثاسنمئكاسعلاو
 نمرباولخدو قالون ىلا هياودعو بيع هول زو هيا ىلا

 1 كح وما
 || لها لجل لا خجروورلاركسعنمدحاولان اكو حابصلاو
 ىاماموطن اطلسإإله هإغبلالعئىدلا اذه هل لوقبورصم
 | كتم ازهالعروبلا كلذ ناكووهوهير كلل لوعف وعما
 1 ماشنال اوزمارا هيلع بو م ايالكخشأ ا



 ةايور> باب يكتم هع كرك ف

 اتينرسر ملاودجهةلوذ باب ىلا ماولصو الذ ىوارلال ات

 يتشسلا ناطلسن اة ىلا شعن ىف ياو راسو هولزنا

 6 ناطلسلا هلاهاسمايايث نمد ننتكو ليوطل ل يص| اقل
  هاصوا مآ ضيائماقل”هيلعإ صمم عيقرلا صولا رصاخزم
 'يلس ناطل الس او هذ درك ةيقسفق هوتفدو
 ٍْ رضحبتاىوارثالاق هيلعايووقرصت ة صن "ندرس اك شالا
 9 !"ساكوقرف ىذلا نا شىاجاموطنا اطلسل لع ةالاصلا

 ١ 00 هاطغابيصتلا ب ,ددهيينما رف

 ١ سيل روؤزمسانلا طعقابلاقفو و كلل ذل تملي صاص اقل
 د سب ايمانا احلا ءإ افايلسناطلسلا نا ملاق
 ةعسعرر طن ماو وعلو كد رشي يم كرت انامل

 هذحاؤ اند اتماق اق سراف جاشل همالغو هلليعتءابيو هسا

 لستوةتمربلا ةسرمدمالا رياؤاجيو هوذدشاو مهددا

 !لخا د نمر يسع ىف هونف دو هيلعاوطصو إ
 كب ةدهرخأ انه ناك مركدملا ةسرمزم إخل دنماب نعلاب |

 يتبل ل لواأ عيب دربه نمنيرشعلاو ىداذل دحهويوشو ١

 ظتلزم عك الصو ىذا الالم اة رئاعضو نررشعيو ا
 هتينق نكن املسناطنسلا نا ىرموفل ان اطل اليل ىديس
 بشان راف بنا ناكاياو ىاجاموط ناطاسلإلتق
 د مل اماسناطلسلا ايأر امل امزاف ىنارعل) اعدرناكو بطح

 دلك ان اكتقيال انهرثمزاب ما املج فمي حرم دز
 اهيل اب سارهظو رقادساد ذزع تربت اةبدو قدوه واذ دسع
 نادارا ناكوملنق هيلعربس ل صولة وطي اعهنعاج زععإسو ١
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 0 ع ديس 4
 نونو هبحالابرقالو بيزا هطمنم لككادوبع هيلعأ ا

 ن اىدريناق كا دو هسغت طع تاير شنت حالا هلأ

 د ا د 7
 اتاطلما انالوم 0 اهفاويكاع ةزجزمو مجرعزمالو

 ماسلا ازوق دوبل ةمكارخ 00
 4 هكدا هاي هيلعرضشو ه سفن آسوزجعأأ
 تعيضاقف هيلعتيقب اقم كناراكتكل انالومل ءيلاضياو ||
 ظاستامدرجترناف كاناوماو ةلركسع الهو رمسو بعتأ| .
 هل ركسعي_هفاواهنع عيرخ زمالة حن اكول دالايل ا هزه ا

 هللا هل عبطت ناتدماتاف مدنل» عفنيلال ثيحمد نو ءاطملاب

 وت م 0
 | ةطعذ 0 300 0

 1 م "0
0-00 
 1 تماثل ذ دتعف بح اصب هلرهدل | عيقاومل ا يسكمل ايس ملل عأا

 5 مدن كك يرش قنعكرمو ىانباموطيلصب مل



 252525252 افإللا اا؟
 ا( لاعت هللا دمحم ى 0 |

 لوجو حراز, نجى ديس نع !ك<اهؤعع هيلع هللا ةمجيم ناي
 | هك كمر مالو ليوطل١طيصاوصادلاو
 ١) ت كاطع داف أتطابرو ا هاظ قرع .و هرْساعو هع
 | فيا بربضلال نعطلا عقاومو برحلاب 1 مادقخ
 لايطعمل توكارط خالو لايق الب هرال هنم حيو هرئقلو تاذملا
 لوطلاطسوناكو همن هوو مد. ورحف تائذ ان د دقو

 ناكو ةيمللاو نيبجاؤلو نيعل»دوس نيل عساو نونا | وهذ
 0 ]الاضافات اص انيد

 هس غل ناو حتاومالاو مهتمء ايش خياشملا ةرايزلامزالم

 ”(خلزيلف ن اكوادب ارشح اوهالو انرنالورمحبرشمالادب ةيدرلا»
 هلاحمل نافل ناك فنمل ربت الها هل عضيامم يشرهظي اك ْ
 نيلهلاوحاق انيزر_ هضفن دعابلاغناكوراقولاو ةنيكسلال
 دال ناو دعاكم قمشلال ةرحر يك صافخغا اذ ةزكلآ |

 دو ال وا 0
 ءلانماتك يلعن اهم ايس ناطلسْل اذا عراتلافمدقت

 | و حلع ئةعطاد كوك ابناموطاي هتلاو هل ل قو همؤلكع مو |
 ادالإب ألو ارزوما كل تلخداهيمساب ةيطفلو هكلارزعجن أب |

 كر جوج برس ئش لكك ن كلو ادب اببرح كندي يب مقوالو

 ْ 0 ا ا

 تنب



 مو نمو جلل عل 0

 تزنكاوااناالو لموكدال ا دال وا ىان مولع |
 ب ا

 هيض و ماو هيبرختاباكعدنم كجم دلير طالبا
 صاَقلات اهو نيالا هلنادابعزمدنأب هل دبش ا

 ا هقدر 0
 .انطمش نمر شجر سم الا رحال موية ليونبباعوط ناطلسل
 ا زمام عطا ردد عدس وراهم
 نم ذاكو ءئاعستو نيرشعو نينا ةنس لوا غسصمربانم
 سمور ههشنا ةثالاث شبطنزحلا هل تمجق|و لكل اهل تيربط نيس
 ايفر ياس تاطلسل ما قلاةعاسن افيو حرؤملا لاك م اي

 دبس ههربطح ثلث يمال نقد كا, اموط
 امل صهلع ولت ور غب نيلمحا بدرعا خس واركتس هحنبإو ىجرح
 هدالب ديال نم دحام لكاوطععاو : آولملا ءاؤيإدل :ماماظعأا

 ةماهش راو ايس ناطلسل ناويدل اطامز مكمل ملاعاطقا ||
 ناو دالي ىلاصلسم او ةايفحدم قاومادام|| .

 9 : 1 ام ماو ا زجلئاسا

 لت ُْ
 لا م 0

 ها
 50 0 نيواقدلاف
 لحالاذاو واكو قائرعال او ع اى لو فاقر 1 قا 1 تاعاطق#
 هيلع ةانوه قا الزمان هديبنم كو مساكم



 كلذ نمايش ل دب و يغزم لع تارك تال هلا ةنعلل عج
 ريمالل ل هناطلسلا ناوشم عرشلائياط كل ذب سانلا جسرضف

 لاق ةنسٌكقاهنم ءمجتي اهرهرصم لامر ذك معا نادبر | كير

 جسر ابو اوضاقل ا 01 هفرمعيالو كلذ ىلعي اهمال انالوهأي
 ًاطلتبلا انالوم كيرحمل لاقربضحَلف را.ضحلرمأف ناعيبلا
 يووتخ لجو ىلع ةس لك ة ربصم ل اهزم د كيا رح نا ديري
 71م كإ ذرب هين ىلا هللا ءاس نادغ فضا قل هل لاقف

 ةلمج كرد موي ىاث فد اجو هداج ن اكد قئارتاف دل مفرو
 كّضراكلراب هل ل قولا ذناطلسل عاف وظل عرصم جارخ

 ىاس



 |و

 رف اوما نا ىلا ميطبصا هسفن قاقو لحم ةيكق ميدح

 اج دلاهرمركلانوبو انني اون اكو اوماندق ما نلظ موسح تن

 550 ها ءماق

0 ْ 
 : ْ نس اللا هوم ةماع ةريشاهاف ديرنجابا ناطلسل الفوح

 لأ كش اىلاصادبع ناكماف ءاشملا الصلع تاككأ الدنع
 || 5 ةوموابتياق ناطلسلاءوحرك دو هنيب ناك هتاف

 ظ مهنععبل نولسرمو ماعز كق اضعب مهضعب نو دانهيف ةمظع
 لا هلأ نوت لالا .امدلم يعج نمي مالسلا 1

 كبرت ا كلذ نمسجعاو هن ةاومزترمو هتمحرب هلل دمت
 ١١ ناىلارصم كلم لع اطلس ةماقأت انا ايلرصمب ءارمالا كلم

 قيرط طعربزول باب ال عجرو هسفنل ةي رتل جعنزمأف توم
 اهذ دنع تاوغالاو قجانصل او تام ابلاايلعرم ةعلق

 ةضلد ةنكشل لل 3 مياياإ



5 ١ 1-0 
 | قات بولق هنعمتادص كل ذ عمورظنه ةِلَم سو خابيا

 ا 2و ءاورال او ةسكارطل ا نم ةفل را به
 يارجل ةعقواوساق نيذيبؤل "مق اذا ضعب ناذ كرزيو

 ماسلا بلح برخا ىذلا كذإمومترعكو ليع ميس ناطلسلا
 0001 ني ام طا عم دحرف و ءو اهلهإزتو

 ملة اكيلق اذه نال قو كلذ نم_ىهسف ةكارتلا مايا ف

 انعاي ااه ديشبرىلاردحلا ل تاريزللا و قر هي زك
 ميد مث مايا هث الث اهءماقاو ريدر كسال ا ىلار با ف علط مح
 ملا اممعول اةيبهذلا'ف لزتي هليل لكتب و سايتملاف لزنو
 ّفقسال اكبهذل١ءابب ةشونعارإكتناكو ىريوغلاهوصناق
 دداقلالبع جاملازاكو ةمطع ةصمامحل تاكو يروغلا ذولا

 قئئاؤر دو هب علقو دف دل»١ كسي ىذل رش لا وه حرع
 تملا ةيبهزلانم عولطل١ناطلسلا دادا_ل ايللارصعب ىف را
 نا ناطلسل ام هرس ايقل) 2 الس ةيبهذل !يبرماق الف سايقملا
 ١ حسد طقس ناداكو س املا جر دىلا هاجر لسكن رف علطي

 ل مازحي فقاور دام لالبع جاحلاو ةيبهذلالو جمدل»

 ضو وم نوكأ نا تينمت لاقفر داّملالدبعاي ىلع نمت هل لاق
 اهنهلمكنإ, عزم تارلاملا اهلكأت نا ناطل سناء بكف نيريبلال

 ل





 ىندن أت ناو ديال هل لاق هب ن اطل سل ربخا الف ىلد اعلا هوض اق
 -اثدي ةيلخبيو ميطي نال ءلف نامأنأي كرمز سيم لاقي[
 || نامأ هيلعق نامارلب هلياق نارنا ةظلغمان امياناطلسل فاش
 نم كيريخ ملل سرمأف ىلاعت هتلارنوخي نئاخلو هلوسرمو هللا
 لت ماهم اهزع عدن لق ناطلسلا نادل ل هو وطاجج ىطعتسا
 |امناو غلا ذ نم يسن اطال لصق ناكامو كبش و ىابباموط
 اواو لوا نم هوعاطاول مسمن اف كلل ذ بجو ا ىذلوه مهدانع
 معاق عجيدو منع ن كل معاي ةيطقلو كسلا

 هلا ذ ىلداعل ومن اةريمال عمم الف كاأيعو كلامو كسفن
 تكيالف تولالما هسضن كسل اكو ةلباقلل هرطاخباط مذلكك
 ملل ماواسو ىلاقن هدد | لكوتف ورزعب تاعضيتسللاب تمي مل نعوو
 تلم زسحأب هافلت كيري عممجا اظفاليل كير خلع مدقو
 نع اريك مالكه عم ملكت ىنصه ام ىنصهرقو مالك دام هل لاقو
 ةيايريخنل اخيلال اطلسلا نأب هلعاو نمثل ن اطل سن )زه هل
 ليغ كمراب: 0ملطاملو هل هتبحم قسمي ناكمن اف كلل ذنم ئشن
 نب ققوالف ىلس ناطاسل اللا .هذو ىل داعل»هوصناقو
 اننا قرمسا هل ل اقف كسا امدل ل ىو هزمأتو هيلارظن هيدي

 | مهلاق رسام هافانأو ليللا ةمئتشجىذلاتنا لاَقف ىلد
 ملُلاقف هعنصام عيمجهل نصوف تعنص نيكل تصلاق
 اكدت امال داعلا هوصنآق هل لاق كلل ذ تلعف ئَش ىال ناطلسل»
 اف انكسعنم_<كلها اهو انناطلس ىف تلعفامو تنبات عنبصام
 امو انعرح نم كتهامو انل افطازم تبا مو اير ايد نه تنرخسا
 دابق نمر عفي مللمفنمانعمتلعف اموانلاومازم تزخحأ
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 مالكا رقنو نيّدل» ةامح بو زوم نونمؤم نوليسم نفع
 تاطلسلا هل لاق انبن ذازف نوبروتس نوينس نيم

 دكت ناكر وهلم ىرطاخ غاذه ناكاعهنناو هورضناقاي
 ان كدوتلاووصناقوه ذلك كمن انا كا ذنماي

 لسا يصفارل ا شايلزق لاتق ىلا بها ذاناو هتبتاكو هل تلسم
 ينذلب تااملاينا هل تلسيما منع هيف ظلغاو اصق اناياوجممل

 ١5 رمال تفلاو ازا زمرسانل اي هلعتي ناك هن

 دزمرس انك اغصن را
 ةهالد امإلا نوكيال نينفيرشل نيمرلل اهدا ن اكرم كت افأ
 ا ةعيرشلاب اكسمتم ةنسلالوف باككاب الماعأ

 م ا :

 ْ ميلان هاو انيكرلفناو هرخ ف هدك ى رمد دلع اعنأ
 ذناكف نو رسفتو ركضعب ن 2 عكتكةنسنلا|

١ 5 

 ا

 نم هل لصح اه ةدشسلا,/ةزيللا كات ىف هلاجاجناب هلرسذتعاوأ
 اظزعيسمف َمِي نا ف تح ناطلسلا نا مث مدقتامفرهقلا |

 ةيحم هعم باه ذلالراتخلاف هدالبىلاهعمبهذيو اامركمأ

 . || يوجاو هتحاصفو همالكة يبو قنررطل ا ىف هعم ثدي و أ
 نيحلكف ميلس ناطلّسلا ن اكو هتعاميتتو ءاضفو هتفرعمو ا

 . || بورتلل بارناو فيسلالو لاب يدي نيب بعلي نأب هسوإ





 هريمصف ام كيريح رفع :
 _للذ نما يس لعفيال رنا هرمذحي اباوج كدريخمل لس اف
 كدكافررصت هِض فررصتنت ماش ل املقا كيسوماها هل لوقو
 أ لي ريخز مل بقي ملف كل ذنمئشم هوغتتنا كايا كايف
 ][  ٠ كيخملالسسماو نطلستينأب ةئيبتللا هسنغ هل تلوسوأ
 ' أ كسراَج كيلعت درجالاو كلل ذ دع ميعطت لن اهل لوي اناث
 الكلف هعد اخجل سماره هنم كيري أر الف كيباماو ىباما
 | بلح كهذا كلذ لعلوعمتناودبالو ناككا هللوقيو

 لكتاقفاومو مدت امن كلل دعاسماناف اهككم ن افاهذشيف |

 ةليريخريمالا ب امكحرظنا هل لاق و ساقرقريمالانب لهخ
 ل اّمف كلذ نمئثس لعق فاويال هنا ِلوَعَت ىذل>ءارمال تلم ||
 كما امناو كل ذ نما شم ق دبصا لنا هللاو دع ديس هل
 اع كر ءاجأب تلبق ناركلو دجلاكلنم ىرسام مالكا ذه

 كرهظىذلا ىلازفل امل لاف كلاحف دعق او كلاب نعرمابل
 ىناىل لعق لال ل١ ىبزم ةزردرو سان نبا لجد كنا كنمأ |

 لاقفلاجرلارظنتتو كيلا عجبا نا ىلارإب' 0 ظفحإو ماشلا
 امو عنب نيكرظظن | يح بهذاو انه كلل دعاق انا اه هل
 رمل قفلو بلة ني دم ع درج لازلنا مث كيلعؤفوخا
 فور دزعو دركن هو سكر جنهو بررعنمرضج لكن مكامسع
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 م دعي هيفريخل متو ملاعلهرفس نمو

 منه مورا اسست ا

 : يمن أب ناملسن اطلسلاللا ةيضلدو اج ةرشسع دع عم هزسرءإو

 0 اهو ىدب نع بلحت ذخأ الا ىلا هلا ركع هل 1
 ١ !ثلذودمق دير رمت هاد ع تا ىلارصامع

 اليس ااطتلا ”مهكللا ةاغان اكىذلالشاب سايا
 : كايرو عم دلال 1و ةسكارج )زمربصم

 ا كلذ ن

 ةتبزل ارم أو اهرمانم عدل بطخو ماشلاله اوركاسملا

 ةتيئارما مث مايا ةعبس ةدماههثعدهمي مل ةنيرتمل تنيزف
 ادملاب هيلعاومماهنم بقالفاهرموس ىلع س انلاتعللعو
 0 كر < نا)جأل ةم قال اييرمافرساجالاو

 تيرم واهم عجب مرضي ءأج نارثأ ىونو اهنعليح 9
 خاليا رما ف ةميصقواةيدطاع ا ايقح 1

 وولد هايد هج كليه ل اس

 ٠ْ يطع او شم ايزف مجيف هيلعمكهصو محايسصو ممالكأ
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 ع 0 خكقش قشمد لالالا !

 ا 6
 زد

 0 1 0 كلذ 0
 دقومورلا 0 0

 اهدنيىلاسبه 0
 س ةإيحرجدنطلسي نا درعا نا ا. كن ذر ناكربا اضياو

 ل دعا دع ارناوهو هديب تعلطو
 د 0 + ءرضحي ناب

 أ ناكو 5 7: اطخ ١
0 : 0 0 
 اوطخت اشمأ كا ذدتمف ةمدتلل توطاعتب »و هيامثتحت

 1 0 ا مارال ىف ميديا
 ٌْ 0 اعطلاىف 2



 قشمد«!تغص كل ةلعفاليو نايرغلاو ةأرقلو باثذح |

 نطلست كل ذ د: هم غي ام هضماعي نم هدنعق بيلو
 اندلتنفدو ءاتشك » عرفّوح جعو 2 1

 ا دو قشمد ىلا عجرفءاتشلا هيلعرخد م رهشارث ولت
 يي يجوسو كلا لة اغ
 ,رتع امجابنمزخا ةنيدم خد الكقب هناف ىصخال ريك كاسع
 | فا يماقشمدرهاظ ةللصف الف ىظع نيج ف اصف
 زعطلاو لاَتَعَلاو برعلل به أتي نأب ىلازغل ١ىدرين اق ىلا باككب
 هيلع طيعو هخوب ذخإو لاطب الرج عنت امرظنرو لازتلاو
 ت كريد كفن اكول ما هيد هل لاقام ةزمجزرمو كلذ ىف

 اتسوبسي ذخاور اكمايرادغابرجلف اي نئاخساي نجعل
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 مد

 ؤ



 || سهل صالخال نا ققححدقو هيلعاماو هلامالاتقلابهأت
 كلذ زم ايش رهظي مل هنكلو انيبم اناس سخدق هناو كلذ
 ةماقايرسإر اهيل 'علطامو ه دنع كو ىلاعد هنن اقلخنمدحال
 تس غنب نق وو هريط ق دو هر كاسع تغص دقو برم ا
 تمقادق مورل اركاسعباذاو كلذ الف ةسبملاو ةنمملا
 رساياءاف لاتقل 'ء 2و انساب س ايا فق اف وغصاؤوفصص
 فاعلا 5 نذأي قح نومريال مما ةأمرلالثسأب

 رق لكو
 ّغ

 دا ملكرشزمو اهب مهتشش ةدحاو ةرطخروورلا كسعلع
 ٌهإَسقم مارل |زهلتقف ةاينمرسازهل انقل تاي ماصو
 قرديلاهىرتنأب ةامرلا ما كل ذانساب س ايازياعاإف ةميطظع

 8 يا ْ
 ”اقرابفلاو ناخرلزموجلل قبطن او تماقدق ةه يلاو
 مسامو وم اوركاسعلا كلل تبهذدقو ةرحإو ةعاسالا

 اهتسملازفلا»

 اوتتشنو اوكله ْ
 | ىتح كقرافاال كسورملق جو رمبهذانياىلاو هل لاق
 أ دلو اي ل لاقو كلذ لعملازفلاءركتف جو مبهذت |
 ديسايمهأو هل لامفرارجلا <سملا انهزمرارفكٍغانل قب ام
 || لعانما هيلع تنا ام ىلع ارق أب تنكوُل هلربض اهو )مخاض تلمع اه
 || 7و كفن كالهىف تيعسايطخعات اطلس تكتنإو كلسفن



 يم زتيككسملاناو كلذكرنل هلا نا نظاتنكام ل ا كتوجر
 7 ع2 نماول اق نيفراعل ا ناىلعهل ل اعف رمال بلغنبو
 0 اذه مادامىدلواي لاذ بحلصب هلم هدلاام

 ريالخع ىف هعضو يلا هت
 لزننانعدو ىلاعلا موككاا ذه ىف ةدلنافداو خرئالمرملف
 ١ ذافانستف اباوجتنو انتلاجريغنو انسبل نو انايخزع
 عيلعام علو هسفنع لن. ىلازغلا نا محاتوفمعيال انو أم
 هي تارك هنق دو هلريظنال ىدن ادالوبلاهوسلل اه
 هذ عنزه. لماذا ىلدنرق رن أكده و نكهه سمو ص يقل
 2 كراس با بارتلاب ههجو اطّيلو
 سل دّكس اي هدشأو هل لق كل ذ ىزم اب ا اماو 3
 انيموانرهاكالبخر 0 انناف ئشس ىأرل نه ذنع

 -/(اعنبال ىلا ةريبقل ا لاعفل اءذه اني عفا كاتلانامتص :

 ايس ن اخ ل)ؤخجادقو الا ةلاذل هذه ىف هاج يض نينآيملا
 لك دانياشاب س اياك دانمماذاو امّصعب انالطنو

 1 ل
 اذاو ناري )وح ىلا هسرفم ظ

 أملا 0 ا
 ولم فعا انأ مسح

 2 تس كده
 ١ ىزلالنأ قاف قصر ما ن آن 0



 دبع 5
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 ناطاسلل نوع اطنحنو مأشلاذالو ازمانأو هنصلماح
 اذهكهلل اقف شامّقرق نب لم ىديس كل نكوآنطاب م

 تامر حو ممن ل اك دير ىلزهم برحلة ل

 ا
 اودإماو هيلعاوضق نادج مل لاقف ىلا غلاما ملاول ات وهوه
 طفش لازغل اكتوكا نا ىل ني ازمو نايرعرتسورمدارمان املك
 ةعركلدا انا اول مت نكإو هوق دضنال لوقو فلكملابلعو هما ف
 'دو رهزأذ ىلاعل ا موكلا كل لع ميا هحئللسو هسفو هسبل
 | ؤملط ةرارت1 »9 ناتوف دمد نمو هلكهسوبلماذاو هيلاصعأ|

 ركتمو ناكك اكل ذ دنعافقاو هسزاوإسو هوورعف هوأسو || ٠
 | ىلا ورطنا بازكلا انهاوقدصت فيكرتشو رمد رمانا لوقيو



 ا
 ردم هكر دامو هدصح يوي
 رمال ماجاب .[لعل>,هنقمللنخلالتةموب ذأ قواميرها

 سن مالا ةءاج هتوصاعأب تاو |[.
 تاق وخلا سإم ل انر لق مناك يلانع 10

 ا نا لت ام13
 0 ةنسومارحلا جلل ىذ نم شاملا ناكر

 1 انس الالاف لسوملاثسابساياذا

 0 2 مم يحس و يدع

 كرئاوب ذا ميو تدق نكت و كهيرص مدن ونجرمش تناك قنمتو أ
 ىروغلا ةنطلس ةدمّري ءاعتيقبو ىابتياق نيلهرمص ان“

 ث_اهتموطس اءانلالف ن لاف اهتزت كيتون
 رصضمدنوختناكو ابيل د رمت اهتيمالنرخاغ اختناكواهصعأ| .

 كلزكل اكك ةنس دم هرجيو يرمعنبب نااهلاقف ةبتاككيب ا

 ل 10
 راجل وف 0 ةرغع ةرمادعا دزماهابتف ةلاب نع ْ

 و ل ل ١



 ٍ ةريزحت تشل هلل ليبس في غلاملا هجوتلالف عرش هيلعمدلا

 ٍتعطزماو مهداض دايو مرماب ىوق ناكرم منافس دور

 :ةيطلمبوق ميناس نلت دال تاكاملص || اديدس اوف هيومياوجرفو ميلس ناطلسل اًيومدعب مهسؤرم
 هل ةمدقال ناملس ناطلسل ٠هدلو نا اونظو هيلعمل ةمدق
 || يلو فاصنالاو لرعل 'نمملا اعت هددارهظأع عزعال و برحع

 هءاينوإ ماركلا دادي | ممجرمو ىلاعت هدداهمجرف صولا! قوفيام |
 هنن فقس دورمذخاملا دسفنب حرغرنا مم مالشنلاو نورهاطلا»
 كلم كبري لسا ناطلسلا ن دقو اهذنأب هيلعملاعت

 هللا ليصل ان ديس تانإمنمىهو باّدعذاقي]لمربصمب لالا
 || صم سعز ل سراف نيلسرللاو ءاينبالا عيب لعو ماسو هيلع
 تاطلسل وو اب نيرشعلاوخؤ هزهجبور صم باريثيزمو

 || كصلااو دج سدو لعاولخد الرو س ورم ةررصاهع ناملس ||

 نا ن اري لوطن ا الو اًموبرتعرحلا ةرلبل هيرو

 | | دعدسإ[رعو ملعاىلاعتو ايس هساو ميكاما ىلا قزصناللي معرماو
 أبا باكا ذه عيط مت دق سو هيعجو هلا ىعو ليعانديس

 سلا وا ىف باهول | كلت اهدنا نوعي_باطت












