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.حطلللمحمنلطئل

.نس~4رمل-٠١
~-ضم.رملللجرط-ةهعمئلةلردفا
٠

.ديلإعىنملل
سسدبعنطنمللنه-
٠

آنيللاللدهط
.رعلكيلطصمتيادلا
٠

.ةطغلرةنطئلآيهن
.7ريطنا٠
.ايكشكارمبمطسكا
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.ىسررنلرسمململا-افر٠
.ينطرطماظللزحا
-لعل-٨رالاانلحتا

٠
نلكسئلامجن

ا
صرنسرحن

ا١٧.رعنحا
.كلملهكنعا٠

.كبسلارزنب٠افرفسرل
٠

.همركحللكب-افرللمنح

مرلل.....ابكرن



)وب>

رلأعاملكملعنمهملعررلبتمسكسنمرطمرلرلرامك٩~9لرمررللذم
أسلكرنلتن...أمزمرلئللبسزعسبلل

´
نلحلعضل

كلظمنبلكملاررم...´

رلككملمرهلدلئمئلكر.رسهرمره،لنهمهاتنلدغهنمرننعمزرحمىركملدرننل
:´

ىنملطلىئسلسمم<الىلس̀ااسخ،هبسللنلزسك
´.

´:مةحم~اهلعنر
رلررنسرمبةلبلمررنمئمسلرل

ومدهأكرلكر.´
لسرلمرلمحنعنمتعلهرط!لمرولتبنللملممرلللرلمملللرممدنهانك:رره

´:رللاط
´الرمأنمل

.بنطلملكلءس

/و١)لسنلنننبننمتملنلنمرلاركلنلمارلرلكللملاك١سمنعدلملرا
.استمارحسملانمزنمطلطرسنلبلمربىأبسمكءماه-

/م١-~تعم،لبلنلحلرحنم٦٦7/واا-رفمللدمنسلحس٧دصرلره
~انىدللغمذلفب،م--ا

نبأملسبنلاؤمم---/و-افللدبزب.ابئمألكنلاالدهةنأملليهألحلامله

رتلكحادهنرلرئررطهطنلسىدهم٢ألهنلدههضلسنللكملسمالذبكلمكممه
<سزحرلضزردممللربلأبرلمب

تبللدمنمنملصئدرلءلمنمانلملمزنسسمتيمكسرلرحنمرنسفئطسكره
نماررملرلسلممحأبسئم١١ا١أسألنمألسر~٢لسننللمسراأنمح

مامنمكمنسليلارلبمسلممه،اعتشمارلمكمملم.امسرلكماهحنمإمارللأهنظمل.-

:كلس،لهرمللكر،لهليطلحنلسلحلاسنزمنللجسسلملمكهسعم´
.م١١١٩/و٧١٧لنمزلر_سرلبئلطلمهةس

´
.اهعنماللممكمبراادالو-١١سراعتلدعمنلطحدممكملكرك

دنمامام--~رمىنكم.ما١١٠لم٨ل-سسمر٧-رفدر.حطفطدمحمناطلط

كملمنللمنلملىمعم،لهنطنلحق
´

`لرلك
سمرملر.للملطسلمطلرطنمدللل

امسانصتلتدصحم٧رأبنل/و٨٥٥-م٧٦ادمملعىلرلئكط4رمرنلطللء٩ر

مرلرلرحلررمرلهنلطسمظنينمرنرلمم٢١يلامماداكفلذلرللمةلبهللكمايلىار
دكمذنمرررلايمألصطلسلىنمسلميمرحنلنلكر<ليلر،سلنلرلبئئلملعل

:اهساةيلملللنلحتلمكملارلبلبملانهلمسميحذمسم~ذكلم
~يطئلرطرتممئرطمملعلألهسأهليططلرللنبلا



ب
ا

ن٠ئمسئلللنمنزللمنلارنح،المننطلطر

9نمرليسليعنعلكرس
ا

.ىربملاررررراااتمتلألرلىنرلنبلسس

.زلطل٧ريمدسعليلملذعسننلسطلررملرباملع

:.رلزبوسنلثللماكم،اهنمكمازللسسسرررلااهللبنمسحنلتلر4تل
´

ومسرطهأملعامأىلزلسس،كسااأماط́-رلبلمطنللرمنزل
´.

اادالو--٢راعهتيللللحعلسمزسللنفكم
رئممالرصلللهعىلمرنرم

.لهلللهدبمامنلرلكرذفلللنذنمسمرلنرعنم.اهف

./اذ.مربعملهناسرعلابسكفخلأمضلرلل

رفلكأسكعارنيعنملامامبمملئهسلبحنكرسمبمررل،ههم_اينطسنلم
رلررمرم١٢٨١/م-(7أطنناحلنمالل-٨سدعزلكر.اهنمرمرطمانيبدتمامرر
ذيئركل.لنسطلرلاللسلئلسلدحزم١سسكلاسناررتل5امرمئلانل

انلكر.ال-أازعو٨-١لراايلمذممهلرىةلركللر.اممرححللنرف~دلط
.~انمدنمكمذم

انطلطنححلسدبعملكللمنككمرلالهملانمرلننم
،هيرعلدلعبلسلر/نسمللسلللمل.....´

اهدنمملأهرلرليلهااكسم
ئىةسيلضكللنلسأسلر~تغشمرمممدئهرباللالمتنسئسسكس

نلسلح/سازسهنع،كهعنرحيلفسنلضمنئ7ر،كررملمحئلمررمل
.`ىقلدراسكلرزيحان_ارعللنفمم

.نسعنلرناللسحنرعراهسرمرأنئسلاأسازمائلرنمسلنلللتلم
اهللملمررلكئسئحلطتنملطدنلك-ةسمللماسلكلكرل

´.
اااغلانل

ذهيمننعمىئكاهمنككمربلرلتنلطلحنقالرلزلارننلرئمهدس
ألكرللسمربتمروقمإسفرمنرخللمدهرملاىنكهل.لملح-..زمململاأضم١رس
.انمر٨ا-ىسسئسس

:نسشلائهزل.ا

صفئئلبلملصلىملىنكمزكمكىلمنللكلرمألهننمنكئحه٩سل/ارللر
لم-١٨ألمئسطمكمنلئلكم.ئلليكنملعتبىلرنلريتلهمرنل،/ادهحفمرلم ألبلليفسكمصفام--١١

´
لرسلنمم٨هليمؤلاكرلمسب<رنلرمرلرلملنلرع

ا~رمرنرل-لملهك

رلملدل(ةلار.ىملئهسسرطبئلعضمابنملهةمىرلهلهلسلنلر للم.ةبلسكنرفدنيلمالنمر.الطماللألرلئلملسلزلئ،لمأف-١-١/م١-٠
لرااا(رم~دلرزلفررلانللم،امرررللمراسكربكىلا،--/و٢١٦لللخرلابلهطن
دلنللر_٨رمستل3م.سزن~م١،-١-م٢١-مءللمنليسلسملرمدسىذل

رط٢رلاهمنملكراا-ا/و٧-١يلبرلكلكسرنأبلبظملنأنحصحومذللراالللمال
سيل~سهدلمررزلميلررنرسحرئنم-ا.ا/و-٠٩ذم،يلسرئيببكنررمنمهئلال



لرل.ربنلرلرلاسم:لملهحاعنللمااسمباسلسحلندنإاررللهعنسدملذتمنر

٨امامسرنردنمرم دمنذملنسيلعرلمىامرلللرمسلهنئمماأا-لو١

٨ألدم ، لرلعمزللئمئلقصار.رررلحانىنسنمبللل.انب،رمزرماءاالر٢

رنأنرلرأكسرنرهمرلمنلرحىنحمرسرعللرمملنلأبكنسسسدلرعنل،سمدئك

أهطثلكعلاهكل،سناامرمنبما١١-/و٨--ر1ارملةكسرلأبعل(اسهنينسز
لكبنررملاهسلتلرلملفللكسلدمحعلللملم٠لمرنممأر.رلفملدلررمنممل
دللنبيلمم-١8-/م-٩٧رامكنسللناأليمىبلحتللسنلملمسفسكرسملا

.سلسةلنرلكرلزلمزلك%مبمحكلللمبرمنل-لرم>لول

ةملعلملادماأعملنركنئرنمبم
´

١ل%ملم٢اشنرحلرلوسمرلبمارللب

دف.بللاهأاسحتزمفنملللرمركمحلولطمسسمحيلمسألرملا.لبرارسلرلرل

كمدبررسرلكنررنزحمساملعنلمنسنلسلقلمنةأهنحنلشحلنلالبكارلر
ارمسلم.ألرللهلدنلانمدملرىتغلئاملرفادمس.برر٨همرملمنمسنمترلم~

.اندهلدمسككهمراهسا

ةنشلاللردل
-

ضليطلالحيلل
٨.

لبهلبكلسنل»ح٨سمنلمسللبلدنلآلرلفرستلررركأس(رننعر،نألمسرمن
دلمدهسادبنلئلرملرندنسمامأاةلميهمفرلهىلإسضرحيملخرتننبدل
.نمنهسرلرلبلمأبننحنر.نسننلسللبلزمسح4رنضلسعلدعزلطل

دندنبم،م--٢١مامرنمركمحرلرتمسزلأكلطملللهسبللململلندم
انمكمل

´
رسمقم.دمبامبدهرنزمنملدنلئلئللزساارزرلسلهميفىترلميه

زحمئه
´

´٨س
نكر،نلب

´
.-س

´
لغلسسلنررنلدبلسةنرلميسلدممابلرسم

٢انبعرهسمنمجسااىتبم لمبملبعكسمسسمتمليلسأنبتسمرلظكم<١-٦

نلكم.اارلرلسهمامبلمىا~اا~حبمبنلسللمرططلملسألاعبكمللمرحت
بربم

´
رلس̀اانب

´
ر

´
ررنممطرل

´
رل<لرندنسمنلكر.كلكئمرللئرلتوس٧١لعر

ااكسمرلمرمبامرملرسحلافمرايلىدهنأهعنمهكرلاينلب

:دهلحلدبعنلطلمئل

١٨لميك٧رآكاهلمردبململمنلطلملنلكر ونلسلنلنرلررسيمماللم.م١١
سنحرلمحلأممدنالسعط

`
ذللسينطللركر.نلمزحنمسرهدنعلبلملاأطنهاانكر

دنطنسلملكافنلسرهلبمذمسيس7:رلزبام٦ركذملسكر.دمندعرسياململاميل
ركلدنر«سلنمزعنمحألدهرمنهتلرمنللرئئبسللصكرطملنلريللةلزل
١١كلمسنبهلئهدسلرلالهعملبدمااذلمراص-لركمهينزلكلنل

ألرلذرمعلرمركهلبلرسمللتمتلذارلممالانسسمهلمنللسهركح،نلرمنر
زمدرمطيسمنلكرالدسلديسهانلسنطسةنمنعلملال~نل١لرمأنسصلذلرلمر
.ئطترلانملا



١.١١كنرنر راللنبربسسسهبأئيننرلفكحىذلاسانهإزارليفزورللننلم٢
´:كالء١٧م٠´٦

تيررلربلاربمس....بسهململنلللملئمظررلئمسإرلحيل

نلفرل%ربكمسركملهلرململالرنزكرل
سحلدلنلططلرامم٨.١١ملرأر.´

٩دللننمحنهمألرئهنزسليملماارلملكنت.
يمرنانكون.املنااردماعبلبلرم

لمدهرلللحاحيلملطرانلطهانكرلينلرنلرلس.رلنئابكرنلاملئمامزنرلح

نطلكلكر<نمهملنعأسرمململبونمطدمرنلكم~دمنمنللسملرلبلم.را-االلاعم
ن/رئمرللسأمرلللضذمل/درللملزلللحلفنمارئارط~كملئملرأببلائكملل

.لرعوهنمارلرسمىخليممااألرط،سار>أمسمخل

:دهحلادبعنطحسرك

،ارمهكسرنلى)رملكلرلمأنامسعلرنمذسرللزمنمهنلنلم١١ه٦مليه

يننلطلملنبمدلم١١للللرانميلسد،واذرم%١لملرلقتاممربلفرلنساممنرنلكر
الاسحرتلمئليلدلهلرلذمررمندما

رمزليعلرمرزسللس-_اأارلمحكلنساحةمردسنلللمس~رمنمذللمللرلذر
أهعمملألرالللساهطمىلسلا.ابعيتمكركحتماهنلفرسدسأنرللنبلعاكلذع.

اسلطدللملم~.ارنسسرملئسجرللسربكهلرلطىدحإرلرلرلادعلملرمسل.رن
١١لرل-رت~اهفرلكملكململ

ا
٨ررلنينرامدمبم.اسلنمرلممردعمركمئمنماعذبإللمالسنما-ااماسرل

.اهملعمانلطىلأبعمنلأارلئنط_أرلاأمللسرعحىلمكننا١١ازلسزم١-
´

يلئملئممبلللمللصيم/..اهعلبلرالرلرازللا-لعئللرلذلصل٥١١١ماملل
سسميمب

.دمللسارنرنكر.نلطلملرئمسكسلاذمرئلكرىز٨لررمنبضاممنلكرلا
ابمرمانجستحطلالسمئمللرطلنلزكلرل١لهلذهرلمهلن١-٩١رامهلرا

امرطلكمليسمالنرحرلرللألررنال`أكسلنللئسليمالهلرملمكم

اوبلدنبنلرك،اسنللسلدنرمللكبم،ىلمكرطصم<ىيلرلمحرمررلمبللبنئ

ذلنكيلحلمرلفلببنل٨هنللكمسذمسد~رلمكينلمممللنملعل
لعلم١لطمينلم

صاينر~زميلل~سرا-.٥ذمجرعتر~م١للالدلرلوللرطمممنكر
´

´
رنلملاأهس

´
رللاخارمدكر~اهنركلرنسلرهسداأمصللهف~لرهلررل

الرصذلنلمئكهالنامسليطبرلمدلمن

:ةنسلطآنلهلا

١١-رلللم سل«مانلالدمنهنملمنرسملمنلطمحلزمهارزرحسرلع-اكم١
دهلمنلطملرلللارلعليلر.يمررمسئصلاعملرلمزلمسركلرل./ىمللسم

ألسيلزيلالرلملمكرلسلسركحامسارطلئمنلهاتسالرلعملبنمدلذسنس
كلللس<اباسنلأم

وبلحمولرلرمرسمنطسزمرظل



.ن́ذرمرلاطملاهلونرخلرط~متطئما~ا

.هتنمترلابلقملامرنمكنه~

.ايهلامكلليما-اطمإ

~سدبدئ٥.بركرنلاىنهحلليلةلدهمن

~لرلفئلتتنعضلليضم

١المللم ايرهمابء/لئهاتلعرزدتسلسمسلملمملرطزلسلارخزما١

رلرنحلدانلعلدهنييلعلنلكأرنطهنلرملر.ركذهبكانللململلعمنكراارلرئ
´

ترنلنرلل
´

رمرلسلررلرلهحر~رملةمدل:لنسبيلننلكرعنئ/رطنناعلمر.ليطتللاهت

يململ
.

:لمكىفلحصملبلدب
رلىلكيلحصملمرمنلذمرضمىرلألبنلدهطضرلما١١ادلهنلرللسم~

١/7/١٦-كرلنللزلكرأهنرلهاولئماالننمزلطلاسفنلسئأرنلسللرنلملا ١٦.

أمنمسوأمأبلخكبسعلكتارلمايمرمرلبنيمىتس%لمصمسرزمامهم-ررلئلأر
ىلكرنممسريدلرلسس:لعلارن%:نك-لمم.ابلرنرمنيللمأضلكوس̀اانرل
ابسنمنلععهكلملرسسمهالبمنمملمسلادهلطماربطىذلس٢ا،أهنم`١١كزلار
..ابمتبمنهنلضلم

اهنطهصىملربملرلأمركحرطرمةنطلكدم٦دممرعكللملصمىنك.هنااهىلم
ىذحلكلنملمربلبنكمالدطملارطعلانم.نلطملللعمالفرركلاي،ذسمك

لللكدلمس.هاهنمسنلترلررممىلكرطلاس.نللسهنمحأعطملم-يلم

نلنلكم.وكدمنأملردعم~٠المم.لعكرمرلماوساهبلكنر~دارممكنل
كنىلس١٨.-١١-مدعنلئحاسلررتلكداسدرننمرلااارزلعم-لنملرل،ذسم

~
.نلظملزكيسرترةكلرمرذلزل.رلل-

هلنملرلحرهانسلرلكدبر.للمص٨ءاهذنطرفذئلضرعلرملارلتملالر
اكرننململركحلمسكمعمنككرنرنلنللرئهسبالكملنل١١)-لعكلم.هنلملرهم
،9ن%رعىوللبنرهاملنرمرزملمكالرعم،انس~اعحهنملسبنر
اللميلينمدمامدللهملمنسنامؤبرللكرلنلللملهملإأهلرم9ا١لسامم

.امره٧افهخ4رنلدلذامرمعدميئلرك..رلد

رنرمارململمنمارأدسمةحرعرملمكككمت٢املم١٦االلسرلكهرمناذعمم
!اهسا1ررفنملمرمبمابكرنلتلمافرعدكلزلرن.-اطمللس~ىلنلزل
.لرلكرلممأننلهددهرنةغل٠اط٠
.نرحأطحلدكإ-

:ةلثلخلرآنللعطليبن٠

<ذسحلسلسااادم-فلللبنبلسرئلطططئ.كرمنلهللكنكرلمكسمم
ىلببعركر.السم،يمزكدكمرطأمنلسلاأمبحرلابكئطكساكرلهملارلم.ل



١لا١/١>حمرللللرلاثنلبلملدبننمدحهمل.̀كمئلس نزيلرمنرمدنلر.١-١

لامنم.١´.١)ل٨،حبئنم
`

لكمكيلداساهركةلارسبضايللسلالعرنلتمافرغ

دلح١~
`

١٦)/١./اايظأبرسللننمنم~~انلن أمهنلطلمرخالملمم.م١

.ارسسللمذسادرفرلرللببنم_سلدهىطلحزعنن

:لريطط

هبرسبلرلاممنرسكدبللر
´

ألرنسنكيلذهرذلألكذكملنلملرلسننمالرأمرل
نمكرمنريماصننهزلبرحنمم~ملممنسملعنأنلئدنلرترحنثر.أمررس-
.اهلكنلرأكمحعبلنرلأرمالنممململان<~_ذلمةب

~م١١ل٨رط١/-١مل)الرلميلنهرهرطانل٨تكملم~لر
ادبلالاعونجهلنضينارطب١-١اركركفس١/زدلر
..اطمسلغلبلهلحعنمر،رخىرلاىرلهلللرخزر

.رسلمفسلرليمسلدلرليللب----ئرلر

.كنمكانسالدهمسرمنهرطر

.--١7ألدكركلامرلزنس_ةطلحصترمام

:لئحميطانهحأعزطلنئملدنلر~لبنيلىلم١١-٨لمسكااينمرلر
ررمرلراىحمررللرلركرعالبركط
~سحبابكررفسأمنعميسين0لاط٢
ملماارلملدمأمنللكئلرأهلتهيملمئرتلملنمللئلاكنمب،للامسهلبساه

.م١١١دألمطأم
.أبلرنلذطس_ذلتلبسهدهرله
.سرحهلسل،انلرطه

ائكلانرمررلهتلكفنسكر~لل̀اا~رننةلر١/١٦١٨الا.ئرلنملسنكر_
.سلذوملم

نلرللر
´

رلرطك
ةنرلبهئمرسرلبماابكنزمرسللاارزردهفرلل٨محلارمركا´

.`ذمنمسرطبهنهىينبسبررظهلمللالينلزينلر1رللنملنرع
سمحابزم،للندل(متلكنفر

´
سرسهلبئلارمئم

أمرسعلاملرللمرنرنكدنملمك´
سيلهلكملسلمنممرل̀ملكمب١١٢١راكرعمرمنلرهزلاهمحيئمل~ما١١٦ل٩ض

.بلمللنر

دنلكم~مللم́اانررلتكسما١١١ملهيلابكنيكحروررممهلسنلرمزمرسل
.ذنمى/لالرعنلوميلرلتنمم-اأ٦مللكهتمإ

:ايكاتيطدرملرمسدا

كللكت.رةماارلحزتململللإرهنعمنلآملنل<اهلككملميلرا-زمللرمسلئلاكر
١٦راعنبىنلرلكلتبللررل .انبتالبنلمم_سرعئمم١١



´
١١م١.رظ ااسلم̀دم`١١ررفل.املزامساأمدكحلذعملم١٢

سبرلىلسم
´

كمزميبب
´

<امئرل6ردنممئازطم
رمدلبحاللبسطلرنهرلرسكحارطببلربكمللنحئنبقلمتمم١١١٢رلمىنر´

رلسندليسر.كدبمتملتفارلاننم~ىسنللمملطاللئلريلدبسلدهرلنل
،لهبركملىررمسلرمنهرمسمللذر.زململاذللئل١سمم~ارلسلهل~كسما

دلمظرطلمط١٦االلبن/الر.سرسمكلعأطزرطاينم٨رمرلأيعنفيلذلرنل
.رحلحمئلممدعسرللبرملأنطلرهذاالنأبيصمرنهرهىمئهمااممسا

:سبرفنمننك

كلعسألملا١١.ل٧لا،حلوكبالمرلعلمرلينمعلبلملولو١اداذلهلنلانيكيم
ابلدساصذلذهورق.ململائمسرتنهكرلمنمحلبلئلنرللديسميلنم.ريس

´
درلك

´ارك~
ناركلملابننلنرلجحنللق.١١٥١آنمةمطممإرلرولنسزلمضزم

ارسسلنلةلألممتلر.ا١7.نلسس١١لكئرأيسهأنطموه-ااك-ربدهبرسرمنمله

..دربمهم-أه
.لرلنمرةطلهبلم_رلزهلارلكول~للرا
´نمعمبلسر-

رمةهمتط
´

رمللماارلدبزمأماننلايممنرلاحهطرمرلسابىكلم
.ا-٨.راءسملن

.رلكمل-رطرنملرمنل-

.رطيلضسلسئم
ىرللنلركلأمهل-

.ملمملاىعانللبزل-

للملما´دساسنلينملنميلعنم١ادارامهيفر
´

أسر.ديمسنمرمررلنلإفلكم
.اسرلسل٨نرمتمك~رلرللئسليلرنلم

ينمرسمنمدبملاهنكنمللرللمعمةهلملتبدهلماسذمن١١ه-يسلىلرا
~٩رلل

لبلرللهحملرلنيلىسرلمرنهاا١١١مه
´

أسمسرسلمماكز
.أماكس(دسنهسمل́دمعامرللملمامينه
-.٨١أمكنسزململاذللبهلمرلعحلدلرعم١١8٥للرطا
اصدلامه~ذمككندلم.لعرلملسلاىرنلأبلملاالاملاماهييمم١١٥-رلسلا

.مأهمعملاذرلنللللعماهنهقمبلرمأهسملالاصللللاهلي
´:لرملبزلرلرنلدنمممرمفبزمسنرنررمسدهبسمطنمدرمنللدلم

يسنلنل
´.ملم.̀اارلرعنلرلناايمطللهلم،دهنمطةحامكألسنلنمصلإمللرتمل

لظر
١اد-لمل



للر
:ررندحمميممط

١.رملم)٢رد ١ `ألمورطنطرنمبلماا٦٠
لممرىولس

`
رككسسنللنهةحر

١ملينهرنيحرلكر.اطحب ٦ ١ رمزملسليلنم.بسلامحملمرأللللكاهملعانحم١

.لرمبلنسململلسكببلكبتسرراهرألةلسلمرلرللرئط

٧رعرسراءا~حلركذلرا١٦.مطككم كبلرلاهنامطكسررفارصتل،7س١

اكزيل٦رماركلاما.ملبرلنمهنهتترسسلل~رصلرملرلكيسمئلللملا.أكيل
ابطمحسىرنهيممحبنللنمكسراطسسىطللملا

`
نلمزليملي

´.

ب،ااسررملةعمر
~

٢راع.ل اهليسل~ىللرلنم،مركرلاظلمككركسرلسم١-٦

رمسمولدكر.رنعيسهلحلرئمسهئلسينلكبلسرلسنرركربرصائىاملرل
دبلكل~اكلرلننلكر.اطرنع̀-سلنلرلمم١---رلعهنطذنررتلأهململنلل)اا~

.لنللففم

رللهاطلسبهابليلم/~ركنسنلاملبأبلهللكطممتابللمعلمنهلرغل
`

مهل
زلمل

`
~١١بلكئلذلرملذنلم

ةهمسممرماسم.رللنهمةمم
كلكر.راململللم٧٨

كصادكر.رلرااأململرلوغرلوركمهارلنسم٠امملرملبسمسبل)لانلاهارلرن

دثعابكتطر.ما٨لسرلعملسيئعكملخرلكمكلرسعهدهرلطللرلبثكطمح

١بامرضل.ةنهكدمنلألرف ١ ١ نهحانلدسةنرسمنطللسربرككصلكطرلم١
رلسمخللينردنم،ا١١١لنمنملسابرللل~ررملئثحأهلنكر<كخهررلملا
دملرماارنمرمرممدللنسرللعينرمررللفللانلوسننكملت̀ااإلركحرسررطسل
انمرليتلرأكمأبلبتلر.ئهاع

ئعلح
سم١١١٨لعيسدلر

`
سملطماالبنحل

ارحرللنهالر.لينللللنل١١اللمارمنمطذمللر.ءن.رلسللفبرمارلم

لملفيللرلةلسلالبنهتمملم،أشةعمنماهلأهحل́ا١بئلرمعملانلمللمألبنس~
´.ىلئ

أدمامتجئماذدلارأكبلركلكذمارذكلمنماهلبليللنماا~زلنل
ئلعحهارلرط

ا`

لممرطمسليلحا١أأملعرلم.لأسلارللئرلعمبئل١سعلرذسملااثعانلنللن
~ألانكلماسمينلالمر.للطلارطةلبملنلمزل.رطلقعذهليمنكتمبمدفنل
7رةلانمسنلمفيللسكر.لنلارحنسمدبمىالنمسلعنررتهلعمراماملللنمر
رفلمئلمرليمدببفاعه.ماردابنسرررلرلبرلالللالمس٩رةل~الفمدهطم
.ىلسليلمزلعسأبلىألملرككهبلحاأمرلسبدهمركئلك<س~١١~لر>.ةمر
ئس١٧يما٦١-رلرأىبميلالر.أكمنردللرل١١ىلممنلافلمنلملعسنلكر
رملدعمررعملرلنلمزهحميمدأا١٧١ميلر.-ح١

´
ةملحكنكر.´وسلسم

٧هتميلأحمر١-. أكرلبنلمزليسسلالمسبمبر_ألسيفم.لم١-ذمننلطةللام١
ىكم،ا-٥.كهتجسربسمزلنهيعمملألسنلدنارلذهساارللرلنسئرهرطلا



ين-يلأنلكلربلتلمالتلمركحللعاننلفم.سئئلدرلأاليطرنمبللبلللنهلئ

رالظررلةدب
.سئلةسر.~١١ل-سعمر١٢عبونبابهيلزدنم١١̀<.

´دمحناممنرمديلمنمأملسلمسدليببرعلنلرفببنلر
ررلأحه

´
لعك،اح

لرمنلتسم٩ربمك~تماهحيكمريلللكتتراض_رلةلألمأنعنلأبلبحررم́اا
:رلاستطتساهللملل

انلمرليبلبنبرتازلكنذلامةللسةعرلكتلت

.ةطةلبلأماعلرلمملسم

.تبنم~٨يفةلمأعاسلعصلةهعطلرلس̀اادمننب
م~ةبلمملاةكسلاآماحلومنلءاةم

~رمعلرعلح.رلبرسنلعلم~حةفلملرمزلزظتهم١٦٦١ذلبنللححنم

ا،لهررملط.ئلملطملاسترلمانركربرلحكانم>رضل~
دماملنمرمنلسبلىبئنلم

امتلسنمنلكم.لمرلنماهتملرلشنللهطملابكلأعابلر<أهملل̀ااسوللام

دمفدرعينلاهبمالةبلمل٧اع١١١ل-ملل٢اكمسنلم.رللملدطفرتممة
رلقلملرطسفكرعسنح~لرلهلرلئنم.رعمملايلرلم_لرلاظدبلبنسعل
اأمخمركانكلمميلكلمئنملعمارأر~سلئبسلنالصنرملمسسفاسمربنهترلس
.لرهااذتئكللركمر

:ىنط7ماظناهلأح

انمسدمبنملرمبننلكلم.كلملئطيمنأل-لرلرلاراطبرفىمك١١٢.رلعرلم
ةئعنلحرملارللرهدنلرئملسفسلكنكتتتم.ابكرلندبلزاالمسكلك

رليييللسبينلورالنلبلمزللالملرم..´:رسنهسزمهنلمرناللر.رمزعل
اميساهنلل̀ر1١املر.بلزللا

´.

~
أنطيلسميسدماربسلمس́دارتتر،مدحهاهلرتليمربطلاةلتتلفنلللر

نرلىذيسحرلللهيلارسامرلمليكعدزحرلساذلسم.رلعلئرينيلادرلل̀اار
يندصل٦سلا.امسلنسايمترتعأنمسةلببلرللتللئسلماغلبلذبثمملر،لطل

رهذملاسركركلعرلنليلأحلممآبرلسىلصالطللر.ىملئمأرفاكرتكرلللنللبل
١١٢لاسنرمةنمرفاريبمدطنلنم٩انسكمملل ١.

نطبرل٨للم.انمحت
`

نلئلكل.رميسلدلرملع٢رسرررفسكنلملادلارنزلنسر́للتدلكنمرط_
سلرلهمدملبزرلردسلدلرلنظرمؤرطدم«١٢١لاالااخمكذلبلنم̀ااتظرل

يطىتمرلبلسنلذمحسركرلاىذلرم٩ا١لذم،٨يمبسللصح%دكمانلكلم
،اصنما،ارعةلدمطسزحم١-٦رمىرسحلرصلابسدبنلملصملر~نطنماسن
.ا-١١رلملركيحرململهنم/٩٢للا٦لرئعلكعهسسماغلرمزمااللنلكم

١٦٢أمرللكسرطرلأمحملرمسدنظفم لدنلرميلنلمىرسبحسنلرميهيم١
رللبزل~لسىه٢ارلشلتهمرنزلانمهللسللرطادننلبةلمرل.لريظاطلمل



،١ ١ سس٨ررنذ̀دنهاالركزرىمنكر.٢
ا .انلماماهتلمسئىللليلكعنئحأململ

أراسكرنينهلسيمدلر9لنتمذملسلاالملن5نعلملرذ~دم١ذمرس
يصنمحراهم

.ابكرنااوانلكدناليممزنامل

درالربنمالسررحدبسىابطنمئلممرللئمادل7يلزررأأينصلأملحرمزهملكم

.سلسئلدهلرفنلك(

ننلمكليطنبطارحن

١رلمدممدلنلكرحكيلننلارحنم ١ ١ همممدملرر،-ساايعبهيعرمولمسبميلم١

هنملرللهنمألمسالرغلسهلنكمللنةر.نوطريمرل~اننلماململكدببيمربم

رطلأزمهبماهحسرلرأملبحرل~رلاأبرطعنم،سكللرعيمطنر،أيعهمانهلنث
١-١-سعىللنمزنلهلأنمح ١ ٥ نفازماريلأبكهتكبللمنه́لر_رمعننماهعئلرلك.١

١٦8ملم،ارنكطللركر.زحملا_ ارلطكبههاكر~للللبلرمركلمذلكسملئلطهمل١
دهمرططرلنعاهرممم.~كلرلاللنكللأهنمدمنيمأكبكماعمارننارساعلبةسل
ماميلررضرربليسرلم.ءاممرسطررمولرلصا--ارالينلسر.ينملنتطببن
يب١١١١رلعلكرملعلىلبرطايلرنلةتر.١١١ه

لكرلزستلكيصمأكلملعمسايعركرل-رنسلر_ينممىلليعلهلنلكر
النسهلنماسلاهلميلكهم~يكرح~ارعلمسيلسل->،١١١٧-٥١.سامديس

~للنركندلم.ئلزحأبلانسانرلحلحملامسرملكلا---رطينم.امدملس
ئانملرذرلضهوعللملااذينهرعارمةل`:لرتمفمملترننذستليلدلمرلل

ربللنلمهنركلاأئرسرساارروسنرأنعمنكمميمنلىسرسلنللوأن٠ينتهس
´أاعارصل١لذنمسام.نلكبرلسلمعنتلنبئلمس

كل´ذمبممذمللكئاهننم
زلكبلسرلرسبرحسسنليلرسطمركرلرلنرلممئسرلاا.ليحادمل/»ئدنىينئ
.´لتمئلض.ارزرئاسر

.رنبزهحملدبدلذحربهمركحنأملطلسزلأكلمنمنزللركلفر
.زعمرم٢افرنلانطلسرندم-

.ملنلأثلزمانهكعانئمسرن

.اكوعرلالدملزلملبحاسعمرلرنعار

٦٢لعاكذملنل رمطمااللرنرمل-١
.ا

´دلمف´هنسم(9
.ملممااكأنلالزرلطرلكرل

.ا-٢٢ماعسرنللنلرلنرمدنم

.اوأرم-ااىمئمللركسمرسكأمللمسرلأرمسللنط
/كرلعحلنلناط/لصل،رلركرللما٧لمهلمفلزمسمرمعدصلدلسنلزكم

.أمزللللكرممم./كلملا/لكرللأمانمل



:سهربىركت

سرلماسفرهزسرظنلكميه.سزلأسزبلنململللتمارأكررلنكبرازككر

حمنطرتذس.سرعلةنهرلزحلكعفينطرانطلرللمرلنلسزرنكامنهمالرملرل

.´2 ١٦٥ركلاممخلنيفأرمئمللرلم١ دلمر.رنسسرسلادلمنأل٧١١رمغلمارمك١
١١١.اهس١́ةتسماكلدفذىمرلكلكر.نلنرهنمى٦..دضأبرك١١اللزهأرزحل

رلئمكملترلصح١٦٢١راهرظر.ملمسأبلبملررلعئرلنسألررمر~-ر
.نلنوطرلاهمقلرلمكىزلل

دملحيعصلحيلال.أكمرمطانارغررمللمعاحتاسمرف٨لةكيم́ارطنحانلرت́لم
ململبلنزلنأململل

´
يتنهنلحل

´.

٧يلماممنلكميما-لرلمالمركحذسنذر~ رلدحرلرنلنمملمايمنودسلم١
لةلرلمطملرللمللكممس́ادهلللمركحدطتكأركر.لرلرملللتملسلفللكملا

.بنلر

س4راادل١١سلذسل.لنه١)رم~رمزملصحذس٦/١٦٢٢دنللننلكمكر
طحنلزلمنمرلهلكءرللل

دنمرمنربلم١.٥سرعلملررلملرهرلرمنهبيسىنلل
رلرلممااكمبلدنس-ذمطللرمزمدملفلصلللرأيلمالل~لالمملر.ذلهنتلا~

رطعلا~رلررلأهلألسآفا-١أللرلم́لملارلس-رنمملتبأهلملل

رلر.رعزلذركرركهبكرلرمامملاىلرلبزحرمممرمذمسكم-٦-.رللرلم
ىامهكلسزأسلرع-١٢٢رامدهنرنينملحبلمرلاسلئلكريسرلنلبسم

....هللرسكبلنمرالدهللرلمرلكلمللرةمقرلانيسبمللذرمزمسمطمرلنك

.طلراانزكسع.زلسنللبلمذلرلخالزرانلررلم

٩ابتط ٨ :ا٠

،دهنسسأمركملجلللعلحسسلمةيلونلارملرجارللنلعلدلنهلرللسر
رلو-١٨./-/٥خمهنلارنءزلكبلححنألر.زكلنبططنسزرلسممرخهميلرمل

اهمكارثمأحولأنسككيمبلكرهالنلألم́سسطمىرماللالرمااننمعرنا١-٦/٠/
نللصمر.يطرلمبانل-.زفينكر-درلللمرعاىرمتررنلرطربكسرزلمطمكلرل
اهنمحرنرأطملسلسأمبلانبكللتلهتئبل٠عسلساطخللكملنو~ذهكط
.رملدلرلربحهبلمدفدكلملبيل

ةمالكلمنهم.كدل٨سرنعسهنلئلكءلغمسكمكءةظعلما--٠لال--ئلعر
فلرلم٨اااحلنسهنرلدسمرلرزكب(اهلرنلملسلسلطندننسسنللخأكئل
.زلرط-٠رطحإرنطسدلا.دتمارلمت٥..انن%مرسىكمهرمةنم٢ازلكم.اهظل
يبعرلطسامةلرمذمدنلسىسلصسنلامةلكلللرلرلترللعمرننيمنملئسم
ارحن_دنأمدنسءلهنببزملألاإ



:نكبرةفطتا

وتمةلأنمسكلىلأمحملسرحرلملسذلاكرنيفاكننمملرح
´

يسرلنمرل

سنا
´

١-٠لا-٨خملزهلم ١ررنكبللنرالألايستسملمظم.١ ررلمفانن١

:سامكمنمل٠أمةل

رللرعررتم/ءةبمذسرئرلهعصحلارأىامنبلارلرعللرلفمملبمزلدنلكرلمهه

.ململا

:~زل.دل(انمكمكنر́-دلملسزمكاملا<

دكبركبملسم~.مةملاربنمرللملارلمسم...اكعلدم
..نرظع~ممدلرلنههل`

...رطللانملرسل~ابىر

أبرنلىيللببزمعمللنرهأهنلحرللمسمللطلحميلبندغكنلسدلللل٠ر
.اهللمباضأبملم́اا

.عنزمأم/كرلنلسرمرلدممررمحتللئكلرلسب٠

.اهرضمزعسلارنلملمكنرزكرطألرطرلرللةلكرةملأململسنلهل>م

ىلسسرنرلللنمئألرثمب٢اذكاعهلم
دنطللرمنلكبلدرزوم.نلذاهفيلمأننملهتم،

.رلم١أسلأسنلكرلرلتعايركلللهلتئ١ادارطكمكزرلر

نملنمااادفركملكمرفزلمىنملىا.سلرامك/لندهسملىمنسلزلمةنرحف
.ذماملمرنمأ.ألهلرلذدرمل

<ذوسزحسلمأملمحسزمدركنلم١١٨أكلتملانل́دم.دلبلرلأيزسأسلكلهم
لسلسسم،رمةملا

كمرحلونهحسنهبنم«اانل/رمرهرربلسبكسيئمرط
١اارحينلملسنهمسأم٢١ئعدصملنرل-~٦لرنللزملزسنرللنرهلل
.لئما١٢رلرمنهرمزهردنم

:ليللارلنل-أيلبئح

يملكمىذلرماا.كمدبلررللةطنم.ككمئحلدسنئاسملف٠نلسزمدعار
دنمام.ءرأمسلراةلكنمسلاكمكبئلرطكةهلينلماالبرلرعمبنلذلرنمأل
فاهلراهمل٨ئعرلعكهس
.دلملكضلاراغط٠

.لمسعنملبرل7رنه٠
.~بلملحلللنرلهنهرئه

لزككهلالانبلالفلملئسلزمرمرونرنلم
سعلرمللدهن،انطيمسل´

´لمملاىرنئديطرلسملتمرمهسلب
`اسن

أللنلءلملسم٢١نرعفملسبط
.أهملمااا



ىلمئللب(عسبئلكر.كبلنلارلرنمساانسبللديامرليتط-٦-٧ذاهتملضر

١٦راسرخعلرلركسبرمللنكمنلاهلدنه ٨ أاسلكبليسمرل١
٩

لمزملمملل٩ئم

:لمركحطرلكشهفيطابليس

لتر
٦تينتا ٦ بزل~رةيتتحرلللنلكاملناشا--ااهرلسشاملإندميلا١

مأمرلعلرلبتتاانيهبزمرلكرمر.اتها١١ما))رللصل%قطيلر-ل

اكئلدكيهبسلاملهرللاتنلكمةبلبطربرعمللتلممدملمثم
رطرلعلأمركللكلعنكبرلسسسلل

،ةنطحرعممحم٨ارلاهلرت٠دربىارملا

صتتليمم`11نملمرلمذسمىلهحلساممسنلهلزلرلرمملطرركظاهلمالريكس~
~تطفدتلسماا

رعهانلرلليمطملاقرثليمدلممديهرترلعسفلمىلكتتبلنسسرلر~
.دملرأهعل

.ارثلمركملهيمكرطلمكةيرمتعلككوريئفميياساهرللسل

حامسلر.نرميلشيثلتتاماآمراأنهاكىأرلربتتأدهلسرللسلفلهمنمر
رلنل

`
´لثم

<ررملرههنلىفابرررلحلصمرلامرظمئيطلرنطاكرلرن

كدتلنمديسهئل٧إعرتلرحملاأهلملايلسنلسرملرنلأيلرنيهلناسنمم
.رمللتمنلاتتعمرككةن٦نكآئمالم~-

دنلرنمهرسسلاادمللاميلنلرتمسلنلفثتهمرلعطنلكملتبرلررملارتت١لعر
أسثل

لهح~ارمىهنرههنلم
سفلسرالللحر

ستل
ه١١١٢للنكرلةسد

م١١٦١لرااسرمتل١٢
درمرلدعن


