
 1 . 4 11 1 0 لالا 01
 12 10 1 ا ]

 ١ ١ 538 ١ ١ ١
 غن ١ 0 كايا يوما ا وع اذ ١ : ١ ولا م ويروح و ةاويوعأ

 .٠ ١ ١ ١ و 1000 : 1 1 4# ءأويابو وبا اه فم ١
 1 4 1 ١4 ١ د يلا ؟ 3 ١ , 1

 ١ ١ 0 00 هام ا ا ايان ان ً : ١ 0 ١ 4 1 نا ااا
1 

 5 ١ ٠ 1 3 اب عدا ناو نامي

 ١ ةيورأ1 : 4 44
 حح

 5 0 ١ 0١ 1 : ١ 5 اذ

 تح 00

 1 ' 5 يبا :
  ةاالاالا

 : 5 0 ١ ى اسست 55 7 دلو ١ ١ مر رطل ا . / 3

 0 ل دس ٌ

 با /ح

1 ' 
 تت 20 . 0

: : 7 

 6 م لا

 اب ا ١ ٠
 داهم «ءإ

 6 : 7 ١

 ني

 3 4 ١ ١

9 0 ', 
1 

 دنس 4ك
 ١ 1 امو

 5 ل »
 ' , ١

 ةمسسلاا
1 

1, > . 

0 0 40000 
١ 

1 : 10 0 
11000 

١ : 1 1 04 1 
 5 ١ : : ١ < ٍّظ م غو م4 2

 ل 00 1 : .ٍ م1 : ١ :

: 1 : َ 5 ١ 1 ١ 4 1 









00 



4 



 ريعش كب دمحت
6-5 

 5٠8 لالهلا يشنم ناديز يدنفا ىحرج

 ها فورص بوقعل روتكدلا

 هدوم كب دم

 ما هدوم كب .نيدلا 5

 هدو كب قيفوت

 ها يروضانلا اشاب دمم

 ه1 دياب ةريهشلا يلارقلا ريمالا ةلئاع

 ةهاا/ ديعلا كب ديجلا دبع

 ه5 ديعلا ناهس تلا

 يبدقلا نيسح ديسلا 6ه؟|[

 0 في و ينبوتاكو ثا لطرلاي دفا ملس

 هالال طبغلا لق ريدم ريفص كب هللا دبع

 هب ةيلخادلاب طبرلاو

 ىماحما يداش وبا كب دمحم

 94 اهبان ةيقزشلا ني دعي فاصا اشاب يلع
 6ه”1/

 سوناف يدنفا خونخا
 66 ٠ يماحلا

 همس رطقب أصيو هجاوخلا

 مجسل كب دمع
 هما/

 ههه ةينسلا ةرئلشلا الغاز يوكف [اب نيمأ

 نسح اشاب هاربا روتكدلا

 يفوت كب دم موحرملا
 ساجلا سيئر روكش كب فسوي

 يردنكسالا يدلبلا

 [أدئازلا بحاص هتاحش يددفا الوقن

 يرمصملا
 نهم كب ديسلا
 ىشنم كاج نورابلا

 يدنفا رمث سراف روتكدلا

 تقسوتا لع تيتا
 القث كب مياس موح ىلا

 ميها ربا دماح خيشلا

 يدنفا يزءر ميهاربا

 فسوي ُتأب سجحرح

 نيراجال ىد راودا



 ه3

0 

 نا

 نذر

 كك

 نايل

8 

 مسند

5 

05 

 ةىئص

 ماب ةياريوم لك تار دقل» ل ةايسا

 مب |! طا

 مالا/ ةيفونملاة يري دم ل يكو سراح كب نسح

 انق ةيريدم ليكو يلح كب ميهاربا
 سر ةيفونملا سيلوب رادكحت أشن مهاربا

 اشاب ظفاح دممموحرملا

 ا ظفاح كن ليعامما هلجت
 +1: انقل نامشملا ىسو فل ل

 ةطلتخلا مك احناب

 م45 نريده سدتبعلاب .تعاط كلن دخت

 ةيفونملا
 ”1١ ير شبتفت ليو ديهس كب دما

 115 كاث مسق

 4117 ةرئادلا نشَتقَم يكحلا كب“ ففضوت

8 

50 

 ةينسلا

 كن ءأؤ كب هللا دبع

 454 كالما ليكو ىطاشن يدنفا سجرج
 1 ديدحلا ل

 14 ةيلشم شاعزت ايلا كب لكل |
 2 نيمودلا

 4407 شتفم نكي يركش كب .دمحا

 46ا/ ةينسلا ةرئادلا

 ا ي دوعس كب هياط

 46 اشاب سيلكيه

1 

 دم ةبابث سئر ناهلس كب فسوب

 سيمت ١ كب نمحرلا دبع

 ةيناقحلا
 شيلا رادرص رين ركس روكش كب ملم

 يرمملا
 دياز كب نسح

 لاغشالا ةراظنب يلغزاباب كب ديرف
 ك راما ةوطعم ليكو ملفت كلب. بنسو

 ىماحلا يدنفا اموت الوقن

 يدجم كب حلاص ديلا
 فانئتدالاب يذاقلا كب يدج

 ةدي رج بحاص هدونش سردأت

 سوي راكم كب نيهاش
 يماحلا سركاسإ يدنفا ميلس

 ىطل كب دلاخ

 ناطلس كب ديجما دبع
 نيسح وباب هروهشملا ةنياسملا ةلئاع

 نيسح وبأ كب دوم

 نيسح وبا كب دمحم

 نيسح وبا كب ديلا

 نيسح وبا كب روصنم

 نيسح وبا كب نيسح موحرملا
 يبعقلا كييحم ليسا



 كلير

 5 2س اشاب رداقلا دبع
 انا اشاب دشرخ دمع
 لرأا ميلح اشاب مهاربا موحرملا

 5 بلاغ اشاب نافع

 رقم ظفاع انآ عاش دم
 51 يدمح اشاب دمع
 10 تاداسلا قلاخلا دبع خلا
 ؟ هدب رايدلا يتفم يواونلا هنوح يشلا
 6 رهزالا عماجلا خيتو ةيرصملا
 "ا دوييلا ماخاح مازخ ايليا
 5-5 يبانال 3 | نالا زيسلا

 31 له .

 0 شيلع 091
 سك ذونرالا كري رطب سوينورفد

 ١ لبج وبا اشاب تح ليعامما 11 1 1 نرخ عا
 لبج وبا كب مرح هل

 0 طايخ اشاب ليلخ ولت داعس

 : يركبلا قيفوت ديسلا
 0 ي.ابعلا يدبملا رييشلا
 رمورك دروللا

0 

 7٠١ فسوب سؤ وولف نع ركذلا بيطلا
 كيلوثاكلا موزلا كلاب رطل

 6 اقسلا خيل

 يزاغلا اشاب راتخمولتلود
 كرامخا موم رب ده رايلك درفلارسملا
 يرايبالا يداحلا دبع يلا

 طاقالا كريرطب
 [شيجلا رادرس اشاب ل .هقرغ

 ظ يزيلكتالا
 اييرصملا شيلا رادرس اشاب رتشتكا
 ةيمومسلا ةعصلا ريدم اشاب سرحور

 اشاب نيطالس
 طويسا ريدم تمسح اشاب دحا
 هيفونملا ريدم يربص اشاب دوم

 ةيقرشلا ريدم نكي كب يلدع
 ايحلا ريدم يدشر كب رمج
 في وس ينب ريدم نأوضر كب ندح

 ينطولا ريدملا رابون اشأب صوغأب
 000 ديدحلا كلاب

 | |يلاث مسق ير شتغم يرسم كب ليعامسا

 يعل كب يندلق

 اشاب يرهز دمج
 ةياخادلاب نثتنمنسح كب دما
 سلجلا سيئر ضاير كب نسح

 يلاعلا يركسعلا
 ةيركسملا ةعرقلا ف سيئر اشاب يضف



 ومص(

 ل |

 ينانلاو ٠ لالا ءدجلا د

 ةحخص
 + ةقلقلا

 36 يح اشأب سابع يوي دخخأ وع“ مسر » “|

 ا |
 وه

55 

1 

 و

 اللدا

 اوان

8 

6 

 34 « هجج رو مظعملا

 3 ريبكلا اشاب يلع دم

 ادلب لوالا اشاب سابع ناكمتنج

 م6 اشاب ىناغا يهاب هل روفغملا

 م اشاب ديعس دهم هل روفغملا

 م اشاب نسوط هل روفغملا

 85 قبسالا يوي دخلا اشأب ليعامسا هل روفغملا
 ه يويدحلا اشان“ قيفوت دمحم هل روفغملا

 ه5 قباسلا

 4.4 لماك اغاب نيسح واتلوو

 | اشاب نسح سنربلا هل روفغملا

 ١ ١٠١ يلاعلا ب انجلا قيقش اشاب لعد. والود

 نوسوط اشاب رمع سنرإلاولتلود

 ”١1 اشاب لضاف ئطصمسنربلاركذْلا بيطلا

 د كاانلاو.٠

 أغاب داون نينربلا كلود
 ندمان اب دسك ثلا

 نكي اشاب هبوصتم ركذلا بيطلا

 رودنم كب قيفش هل روذغملا

 ضاير اذا, ىنطصم ولتلود

 اشاب راب ون ولتلود
 يبن اشاب ىنطعم واةفوطع

 اشاب يرش نيسح ولت داعم

 يلاغناشاب ني دل داع
 كنزا ياجغاب لع مورا
 اغاب راقفلا وذ
 يهاربا اشاب يلع

 اشاب يلارع دحا

 يوارفلا اشاب في رش موحرملا
 يدتفا ركب وباديلا ٠ ةيتارلا ةلئاعلا

 اانا ا ا كنب
 بتار اشاب

 الغاب .بغارن ليعايسا ركذلل':ييطلا

 بغار كب سيردا



 ةنيدملا كلت يف فانئتسالا نسل قاما راص مت

 (يناهلا او هتلئاع عم هيردنكسالا يقي هناب هتحص هيلع تضق مث

 أني ريغك هتطو :أنبا دجو ةاماحلا ةءانص دواعي نا دارا لو 1887 ةنس لئاوا

 لس نا“ هسنح ءانبال هتمدخ مثهأ نم ل ا ىأرن 5 ةياردقكسالا نينا

 ةديرج ًاقنا منةدم نودسالا زا أهلا ةديرج ةرادا لوتف ةفاعصلا ةعانص ا

 يررينانذ ويسملا مم كارتشالاب هباراكتلا ةديرج اهدمب اشناو سنكتسلا |

0 7 000 [ 

 الد كلذ ٠ نع 0 تاو 00 7-5 0 1 أهرب رح

 ا اونع ةلامم ا دقو رصمو اسنرف ديارح رثك ١ ف ريارخحلاو هلعاسملا

 ْ ءأ ارقلا عيمج دنع 0 : أ نك رم يفالم

 نا ىلع ةرافلا ولح 0 نوالا ضيبا ةماقلا ريصو وهو

 هليم هيف *يش نسحاو هفرع نم 3و نم بوبحو ةهاأاو ءاكذلا نم ميظع

 نيحاتحلا ةنواعمو ةيريخلا تايعتجلا ةدعاسمل هتبحو

 لصالا يروس وه يبرعلا 1 ناقناب وما ريعص نسما 8 احاوذ أ

 .ءاكذلاو ةهايلاب هأ يشل ماشلاو رصم ةديدعلا دياادكا ب هسورحب ميقمو



١ 
 ىلا لازر الو 5 ماع 2 نريوماحلا كاس يف مظتناو هبصنم نمل اقنس

 ةفيرشلا ةنبملا هذه يطاعتي نالا

 مويفلا يف ةريغك عورف ماعلا هبتكلو فيوس ينب يفوهف هتماقا لح أما

 تالماعملا يف قدصلاو ةهازنلاو ةنامالل لاثمريخ وهو ١ اهريغو هغاغمو اينملاو

 ةتابح ةمجرت نا همست راش ا تاماحلا نا

 ف.ةياحإ هل: ©“( دحوح

 د نايسنحا سأ دنبسروك ةلجت بحاص ني راجال ىد راودا وسملا ةنجرت 2

 اهسرادم ربشا يف مولعلا معو ١85 ةئس رياني لوا يفزيراب ةنيدم يف دلو



 دك ه ه١ و

 امب لمعلا يف عرشف فقولا ابا يف ةنئاكلا ركسلا ةقيرواف يف مدختسا مث
 00 اا يا مدس شلل م-الللا

 اها ةاسور هدجو ىتح 141/ * ةئس ربعمد 9 يف كللذو ةمحلا نم هيلع رطف

 شيتغتل ابتاكشاب نيعت نا ىلا ةيذسلا ةرئادلا عورف يف قتري لعل مدقتلا
 هيلع وه امو لمهلا ىلع هرادتقا هئاسّورل ربظاملو ٠ هغاغمب ةيداهجلا تاعارز

 ةيمويلا لقب اسيئر نوكيل ةرئادلا ةراظن هتبدتنا داهتجالاو قذحلا نرم

 ىلا اهنم لقتنا مث 188 ماع ىلا ةفيظولا هذهب ثبلف ةعصاعلا يف تاباسحلاو

 دبع اه املالني ربظا فصنو ةنس اهيف يقبف نيم ودلا كالماو نايطا عيب ةولصم

 نم كلذو يلاءلارصقلا بتاكشاب ةيفظوب نيعتو اهنم لقتنا 5 مزمحلا نم هيف

 هذه لالخ يف ةيويدحلا ةرضحلا هيلع تمعلاف 184107 ةنس لئاوا ىلا 4

 دقو هلاعا ماظتناو هتمدخ قدصو هدابتجا ىلع هل ةأفاكم ةئلانلا هبترلاب ةدملا

 يويدلا ناكمتج ةدلاو ةلءدلا ةبحاص احل روفغملا تافطعتب ذئتقو ظح

 تاهنح ةسمح يربثلا هبتار ىلع دازي نأب ترماو د كح قالا

 ينج ؟5 كاذ ذا ةبتار غلبف هلاعا ليلج ىلع هل ةأفاكم
 هتمحر ىلا اهيلا راشملا ةلودلا ةيحاص هدلاولا ةموحرلا تلقثلا ليلق دعبو

 ناكق نيفظوملا ضع نع ءانغتسالاب تاقفن يف دصتقن نا ةريادلا ا

 مق 'هئيعو هاعدتسا ةيلاملا ةراظن لكو ةداعس مع الو مهنم ةمج 0

 لع نا هنا ا 1 2 ردن فصلو ةنس أهيفا ءاقاف ةيرصملا ةيلالا ش

 نيعلضتملا رهشا ىلع ةعيرشلا اهالخ يف سردي ا | ةدملا هذه يف 00

0-7 

 لابقالا ن ه هيلع رطف ا لالق' ا لك دل ةريكلا اة نه سل 0 أبيف

0 



 || ةيلهالا افاكتسالا ةقكحم ىدل ىلاحلا تنموي كلبا يسرح لضلعلا
 ْ سطسغا ا ف ايما ةي ردم لاعا نه دايع ةيرق ف هترصضح دلو

 || ليقتسملا نحمل تلم ةئيح ةمزت هانيز نيعرك -نيوبا نم اال ةنسا

 || يدابماهيف تلتف سرادملاىدحا هدلاو موحرملا هلخدا هرهت نم ةسداسلا خلبنامو
 || هب تلسراو هنّووش يف هتدلاو تنتءاف هدلاو ىفوت نيتتس دعبو ةيرعلا .ةغللا
 || ةيرعلا ةغللا اهتاكم يف تاتي تاونس عبرا اهيف ماقاف ىراصنلا نينشا ةيزق ىلا
 يف لخد ثيح هغاغم ردنب ىلا هب تعب مث ةنايدلا لوصا يدابمو اهعووش

 || نيماع ةرئادلا كلت يف ثبلف لاغشالا ىلع اهيف نير ةينسلا ةرئادلا شنتفت

 || ةياتكلا لاغشالايف دكتحو ةربخ هل راصو دابتجالاو طاشنلا الاثم اهيف ناك
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 ةافش :نيذوعملا .ءادل بذع عئاس كربو مم هنكل

 ١ (ةأملا ماقو هب راضنلا لاس) هنتم فرش دوجلا نال رح

 | | حلم يفوه هدئاصق نم هيلع تفقو ام رثكآو ررغ 0
 ظ نين اوقْلأ روش نيل ان حدمب ةدديصق نم هلو 0

 ااروكذم سابع لبق ايش كي لو 2ىروشلا سلجم ىلع ينتن انب له
 اروححم يارلا ص طغضل نكلو هلومح :لؤقملا نيس رع ناكر و

 ارون مركف نه سابعلا مادهاو . ءهلاجر ةيرح تدب الث

 اروكشم يمسلا كلذ اندجو محو مثردق دادزاف مزملا قيرط يف اوعس
 هكح ىلع يلاعلا يركسعلا سلجلا حدم يف اضيا ةديصق نم هلو

 ةروبشملا قيقرلا ةلّدسم يف

 ٍلالضا لبس يف ىف اورد نيدلا يده: .٠ تعطس يقرض يق كح هل

 ٍلاضفمو مهش  ىعن ماكل 11 ةعاعد :كلاز الا لذعلا ازكيف

 ايمان فو

 لاتفك 2 يزبمب فيرشلا الو .. واقع نم دنع لالضك ىدملا امو
 ىللاولاو فنراطوالاو ةلادعلا ىلع دبا ٍِ ركش يف نمانلاو هللاف

 دوجلاو مهفاولعو قالخالا مراكم يف نيدودعملا دارفالا نم هترضحو

 ةكيرعلا نيل ةرشاعملا سينا هارت ةديملا.تافصلا هذهب هلمجت عمو مركلاو
 ه1: نم نبا رثكا "ناكل ققر
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 سسا مث نينس ثالث ةدمل اسيئر ال بختلاو ةيدالا ةضبنلا. ةيعمج اهاهم

 ةرسا نم تاديسلا ىدحاب .نرتقا .دفو أضيا بولك عم مويفلا يف الم

 ال فراعملاو مولعلا نم زرحا ام عيمج عم وهو فرشلاو دج يف ةقيوعلا نكي
 ةدافا نم 526 ابوروا ىلا رفاس هناف كلذلو اهامسا كاردا ىلا وصل 16

 هدافا أم قوف نطولا

 ىلع هل انفقو. دقف ءاشنالا لزانم يف هتتاكم ولعو رثنلاب هتعارب عمو

 ءارعشملا :افاصم ىف بيصتمرفوا هلا بترا نزع هيلدا قنات دئاستتا ١
 هلوق نف ٠ انلوق .ىلع اناهرب. همظل. نم تادبا ضعب .تانثا انرتخا. كلذلؤ ا[

 رصم يويدخ .سالا انالوم وعم يف هارغ ةديصق.نم ةأجام:إ|

 سانخ ركام غاب رش نم سانلا برب انالوم تذوع

 نيانلا روف قئنيصتا دبا. ةنافووفملا ل1, تامو

 سادسا .ىلا ساما :برض يف بئاد ل وهج ٍداعنم تيقوو

 هاك نال

 سارلا لاعتشاب ال هناساو . هبلقب . نيرغصالاب . انزيزعف

 يماقلا نيلي. هتكح ليلي ... .ةسايس مهش كنم اندبعدقلو
 كيسلا نسحس ةفؤرعملا .:لانمإالاو :ةفيوبلا رتاياالل ١م نيكي درهوند

 دنغ ريمالا,وعم ةئنهت يف .اضيا ةديصق نم هلو ٠ ظنا يف فلكتلا ديعب

 ٠١1١١ ةنس ةناتسالا نم هندوع

 ةادنإ « قل رحي امالكو ىددلا رمبأي مورلا رحب تفرش



 || لع ترهظو عرعرتو بد نا ىلابيذبت نسحا هبيذهتو هتيبرت يف ذخاف مركلاو
 || «يدابهالخداف نسح لبقتسع رشي ناك ام ةباجنلاو ءاكذلا لئاخمقلطلا هايح

 1 لخدا ىتح اهيف مولعلا هي هيقلت ةدم لطت 0 و ةيئادتالا مويفلا سرادم ٌءدب

 ١ ةيب رعلا سرد ىلع فكعناف ةرهاقلا يف ةيوادن ذرفلا ةيزيهحتلا ليسرام ةسردم

 : عيج قافوةديدش ة ةبغرو قئاف دي 1 ردا !ىتحامبعورفب ةكرلاو ةيواسنرفلاو

 :اهكاردا مهيلعزع لحارج مهقبسو هلبقاهيلا ىموملا ةسردملا اولخد نيذلا هنارقا

 وحنو فرص نم ابعورف عيمجب ةيبرعلا ةغللا ناقلا ىلع فكعنا اهنم جرخ الو

 || ةباور كلان اهدراوش كرداو اهف غبنف قطنمو ضورعو نايبو ناعمو

 || يف ايظع اجاور تقال يتلا سلدنالاب فئاوطلا كولم دحا دابع نب دقتحلا
 ا 00 لالا املا رم هب تلح ال بادآلا قوسو ءابذالا تايدعنم
 || مويفلا ةديرج أشنا م1855 ةنس نمرياني 7 يفو ةقيشرلا ةيرحسلا تايبالاو

 1 لوا رودص قفاو دقو ٠ةيلع ةيسايس ةديرج يو ادئاز | 0 ملا

 هل ديا اشأن ا سابع مظعملا دالبلا ريما وم م ناكر لولح موي اهنم ددع

 اة مدقف لقا هجولا يف هتحايس دعب مويفلا ةنيدم يف داركم دناو هدم

 || ةلباقم هل حمو اررسم هلبتق اهنم ددع لوا ينلاعلا هبانجل ةمجرتلا بحاص

 : زيزع ىدارابتعالاو ةناككا نم بدالاو )علا لهالام ىلع تلد ةصاخ

 | هناسل قلطاام رتمالا زعم تافطعت نمةفيرشلا ةلاقملا هذه ءاثثا لان دقو دالبلا

 ْ ةمؤتلا هتاذل رتاوتملا ءاعدلاب
 ٌ ] ةيعمج:نساو هتفرعم نوبغارلا بغريام لك هنعو مويفلا خيرات فلامت



 0 ننزل

 26 ةمجرت 3

 مويفلا لم بحاص يزمر يدنفا هاربا لضافلا ةرضح
 قفاوملا ةعججلا موبىف مويفل ا ةئيدم 2 هلاثما نم ا هءاقب 2 لاطا دإو

 ةفلاو سشلاو نسحلايف نيقب رع نيوبأ نم ه١؟ 8 5ةنس ءكرانملا بجرأ



#0 
 خضاو ًايلظع اراغنتا تابملا رثكأ يف ثرتنا تح ١
 اال اهريغ رع تزاتاو ةححلا .ةوقب تربتشاو ةيماسلا تاماقملا |

 والصقلا ةمالس ىدعتت الو قيللا بناج نعاهيف ديمت ال ىتلا ةيداقتنالا |
 ةناكواعيط دعو ابعقو مظعف مثال ةمولةقيقحلا بناج يف بهرت الو ءيش ظ

 ماكتشم عضومو مهاحناسل اهنا, ترهتشاىتح عافد ريخ نيمولظملا نع مفادت
 وا ةخسن افلا اهنم عابي ام ددع غلب نا ىلارشتتتو دنت تذخا مث

 اال 0 11 اعلا رات اذه دارج ىلا نمانقلاب زيك ردقوهو ديزي

 0000 راق كلذ نرقو باعصلا نم اشتم ليس ىف ضيتغب ناك

 لفجي نكي مل هنكلو لئاطلا لاملاو 7 تاقفنلا ا يضتقي تاعورشللا

 هدعب نم مزحلاو دجلا ىلع من هللا ىلع هداّتعا لج العاج بعاصملا هذه لم

 موري ام كرداو بعص لك ليسا

 هب ًاصاخ ازايتما ةيرصملا ةموكحلا هل تطعا 54 ةنس رءاني ؟7 يف

 0 ةمجرتلا سحاصاملباقةم.ظع ةحنم يقنو هسا تحت لالا ب ردع

 ماعلا اذه يف ةبموي ةديرجلاردصت نارظتننف هيلعءانبوركشلا
 ريبعتلا لع نيرداقلانيديجلا باتكلا نم وهف همجرتلا هذه بحاص اما

 فِ ةجملا يوق وهو هتاباتك يف ةهاكملاو حتلملا ىلا ليم هلو ناب ىلجاب '
 احلا قلط بابشلا يف ةعب ر وهو تالجاسملا ين ناهربلا ديدس تارظانملا

 ريغك جازملا داح هنكل ثيدحلا واح ةرشاعملا فيطا قالخالا بذب»

 ةلمخجا يفو ,ناسحالا ريغك ريل ٠ بح وهو ةفنالا ديدش سفنلا يبا ركشللا

 هللا هقفو رصعلا اذه باتك يديجم نم وبف ظ

ْ 



 ظظنحو نارقلا ديوجن ليكل طابمد ةبج ىلا هلسوو نإ ءدلاويس ا
 نارقلا تايا 0 ةبب رغلا لاعا ن 0 !اذ يبا تدم ةدل ىلا هاسراف نوتملا

 ظ هما ىلع ةلادلا ةداهشلاب 0 نأ دعب ساقلب كلاذإ داعو نوبل ظفحو

 ' هيف مولعلا تلتيل رهزالا ىلا هدلاو هلسرا ةرخبلل ٠٠٠١ ةنس يف مث

 ' دعلا نايل خيْشلا لضافلا ملاعلا ةريضح نع ابلك ةيعفاشلا هقفلا مولع ذخاف

 يروشهدلا دمحم زيشلا عرولا ملاعلاو ىنصرملا نيدلا فرش ْخيسلا موحرملا نعو

 نيترم ةروك َدلابتكلا داعاوةسفاشلا بتكلا ةبان لل ل
 ( تارشخ لع نطنلاو اللا )افرصلاو ا را

 ٠ىتاقلا يهاربا 206 ٍنيسلاو ئىرضملا تاهزلا ع زييسلا مالعالا لضافالا

 | دمج ريشا نيفراعلا ماما ىلع حلط كىلاو 0006 معو يىريحبلا دمحم زيسلاو

 ظ ىلع اهلك ةروكذملا مولعلا يف غبن دقو يوازيجلا لصفلا يبا زيشلاو ينوعثنالا
 . يتبو ( ميدبلاو نا_بلاو يناعملا ) ةغالبلا مولعب هماتها رثكا ناكو هتثادح
 ظ ه ١١١١ ةنس ىلا رهزالا عماجلا يف ةعلاطملاو سردلا يل ايكم

 ١ صهزالا عماجلا نم جرفن ءاشنالاو ةفاحصلا ىلإ 000

 ١ ةريبشلا رطقلا دئارج يف ةمج تالاقمو الوصف بتكفرير 0 لعبكناو

 ظ اهئارق دنع عقولان :نسح اذ ناكو ءاشنالا ةعانص نم هتاكمولع ىلع تأد

 نمىار امل اهري رحنو اهتراداب لملسي ةديرج يشنينا هسفن هتثدح 3

 ١ ةنس ليربا * يفلامكلاةديرج ءاشناو هياعا دعما راختساف بيلا

 عوبسأ لك نم اعئاش دحالا موي ردصت ةيداقتا ةيسايس ةديرح شو ٠

 لوألا ملغ ناار نييك ني الابقاو سانلارابخ دنءةوظحتفداصف



 |عنعهللا ىضر لعن؛ نيسحلا ىلا اممسن ىعتني ةقيرش ةرممأ نم ةيرغلا 3 ريدم

 يدابملا راح لع أشنو هاك بلا بجر ربش ١ © يف هترضح داو

 فيرشلان ارقلا ظفحل هرمع نم ةعبارلا ينوهو ةسردملا هوبا ةلخداو اهموقاو
 ه ٠١؟9 ةنس هلك هّئاو



 1 سل سوس اج سالب < مصممو حلي ماحس ب + نع ماسسم نايا روحس هج يجسد واتح

 - 1 جدن هدسوصم تلا تنال 172 جتال دال

 دك هو و“

 قاد ا رسحو ,ائاضف نم اهيدل رهتشا اهب ةيلهاو قاتمتسا نيجاعلت لوح
 راسو يناثلا يدر.ىلا ناشتلاو لوالا فصلا ن م ىلوالا ةمترأا لاتف

 0 53 يسونل اراذتفالا ناشنو هيلافش ةبتر نمرونود نويلا

 م يوسنرفلا يلعلا عمهلا ناشنو ةبترلا كلت نم دسالاو.سعلا ناشنو
 ةقالاو هاضفب ةدهاشلا ١ ةلاملا باقلالاو تاماسولا نم اهريغو ةيسفوا ةبتر

 ةاعاا ةلودلا 4 ف أيس الو رانا نساحو هداتحا ىلع اللد هدعب نم :

 ةتدي رح [مع.تزاتما لا ةيوقنل قو نامرلاو

 هلو ئادمو اهارقو اسنرف تابج يف حاسو زيراب ىلا 5١ ةنسرفاسو
 ركفو مَ ردص #0 5-2 ناك هنا ىلع لدت تاحل اهريغو زئراب ظ ١

 ققدم ثحاب
 ءايطالا هيلع معجاَف سبلقلا يف ماب سحا 1895 ةنس نمويلوي رهش ينو

 ريزغ يف لزنف اهب ءاوملاليدبتلةي روس ىلاهباهذب اوراشاو هيدي رمو ةباحصا نم

  ةلجاعلاهتينم اهيفهتكرداو يرم تدي ةيرق ىلا اهنملقتنامثنانبل ىرق ىدحا
 | !يرصملاوىروسلا نيرطقلاناكسس وفن يف مقو دشا عقو هيعن عاش الف

 . هقالخا فرشب بهم لكو ملعلاو لضفلا نمةيلاعلا هئئاكك كفراع لك 00

 هئدابم ولعو |

 نفدم سآنلا اهار يتلا دهاشملا لجاو للا نانبل يف هديشم ناكو

 1 دالاو ءابطخلا نم روهمج هناو هسأر طقس ايش رتك ةيرللا

 لا فسراو هيلع فسالاب ةفاض لوصف يف هيلا اقل ادئازقلا هترو ظ

 ٠ هتاتسح دادع هلا همحر لامعا 1

3 

 2000 ا0ا0اااا0اا ا ا0ا0606060ا0ا0اياا 211110 ا اال ا ا يملا تا 2-5
 تت | -_- 5-0 . 32 52 ب



 6 هر دو

 . هترسا مم دالبلا رحاه 1885 ةنس تي ةيبارعلا ةروثلا تربظ الو

 9000700219 دئاتلومو هتئاصقو هلئاسرو ةتاناتكو ديققلا لاعا نم
 كندا ناسلب

 ١ 0 ىعسو ديدح لم ىلع يروسلا رطقلا نم هيا هجر داع مت

 بهذ ٠١ ىضام ضيعي و ةبهاذلا ةعبطملا رون نم مايالا هتسمل ام هب مجري

 ديدحتلا صنولاعالا قاشمن مكلذ يف ىناعف ةرهازلا ةديرجلا هذه مايا نم

 ضرثعي أه ليلدتو اهتاشناو دي رجلا راكتا ىف ةقباسلا هباعتا نع لعب الأم

 0 لا ةر همي ال ليسلا طيستم نانملا قلطمانيفراسف .ءاقثرالاو

 ا أهارج ل تداع انكلو هونع هتدي رحل افقا هكملا واح ىتح عنا و

 لياق دعب

 رثالا كلذ ىلعو دهعلا كلذ ةناقاب راش وات دامتم هشلا ىلعو هيلع درو

 , رايدلا يف ةلملا نايعاو ةمالا باون نم ني ريثكن م |هيلع عقوم ناباتك
 نابوحصم اهو ديقفلا ةينطو حادتماو ةدي رجلا ركشولع اعبق نوعمجي ةيرصملا
 ( ةينطورئاعش ) اهادومةباتك شن ةعاس لك لعو اهنم لكك نوتيبهذ نونعاسب

 لضفلاكالذو ةرملا ةبنطولا كلت ىلع ًاليلد عامجالا اذهب ىفكو
 هتيرق عمداع مت هيف ننقاف قشمد لزنو ةب روس ىلا رفاس 8 ماع يفو

 ١ نم هياع دراولل تاماسولاو ترلاو اهريرحتو ةدي رجلا لاعا سرامي ذخاو

 ادق نا زءزعلا نطوال هصالخاو هتينطو ىلع ناهرب مظعا ناكدقلو



 د ه6ا/ 4

 لك نيب دير ياو اهراشتتا ليس لا م 2 41 02 1 ظ

 للذي د. محو سعاصملا سو 7 د اه مز درهتم نس ا ني كاد

 دئارجلا قرط جب نم لوا ناكو بعاتملاو تابقعلا نم هليبس يف فقي ام |

 | يلاهالا دعو ةب رهاب اوبا اهل مستفو ءاشنالا لبس اذ ديمو رضم يف ةيرالا
 ' نا ىلا اهعم ةموكحلاب لزنو !تعلاطم ىلا ةجاحلاو هيلع لابقالا ىلع ةموكحللاو ظ

 / الل كلذ لبق هناركذتو مهئاراو مثرطاوخ نامجرتو ايا بعشلا ناسل اهلعج ظ
 لع هنم لسرا ًايعوبسا م ارهاب 51 دعب و ما ارهالا ىدص ردصا

 1 كيرعل ١١ كلذ ة ل 93 نم هة.حو فاللا ةعل والا ويع 0 كلا أرسال قيرط

 اهوحن وا اكرتشم .نيضيرالا“ىلا اهيكرتشمرما صخاو اهك هلآ تدر
 ا ا

 ظ مفادي هتطخ ىلع رعسا لب ديدشلا هتاثو همزع نم نأي ل كلذ لك ناالا

 ءاغلاب ةطخلا كلت رثا ىلع ةموكحلا رما ردص ىتح هيعرازو نطولا ريخ نع

 كلذ“*ارج نم نجلا ىلا ديقفلا يخا رمال مث هعم ةعبطملا لافقاو ىدصلا
 قرفتلاو تتشتلا ىلا ةمركلا ةرسالا هذه لاح ىهتتاو دومحملا ديفملا عافدلا

 0 م وه كك زاتسالا 2 موحرملا اندقف رطضاو ًاعزحو 4

 ١ رهظاو كلذ دعبرمالا ةروس تدمح مث ىلياج عورشم لك ءدب يف لاجرلا
 و - :

 روبظلا ىلا ةدي رجلا تداعورمالا كلذ ينل | ىتح موي ضعب وا اموي ثبلي مل

 ىلع ايراج رمتساو ايعوبسا ناك نا دعب موي لك ردصي مارهالاب اهدبتسا مث
 نم لوق بوصل و كَ باب رأ ناد.ى 7 نمسا 8 نودي أع هش هتطخ طخ

 دهاش لدعا اميف نانا مدل دئار لوا ةيبرعلا تاعوبطل ناك هناهيف لاق



 د6 ه4 و

 هتقنبام لعبا (ذانسا توربب يف د رطبلاةسردملا لخدف سيردنلاو نيقلنلا

 ا ىلع اهدراوشو هد رعلا لع ن م هيلا جانحي اموقلني و فراعملا عاونا نم

 0 يعم نم ك يذلا ا خيشلا موحرملا ل اضافلا ةمالعلا

 هذيلت ال هقيدص هلعج ىتح هنهابنو

 | اه ذئاسا سار راض يح ليل ةكريرطبلا'ةسردملا في هيلع ضميلو ظ

 | نوداعني عملا حبصاو اهفوفصو اهتذمالت ريدمو اهلاعا لكوو اهروما لوو

 نسحو مولعلاوةفرعملادئاوفو لضفلا فونص نم هدنع امب ةبغرو بح نع هيلا
 ظ سفنلا ةزعو ةماهشلا عم قالخالاو تافصلا

 ءلا لبس ليهستو اهتذمالت مدقثو ةسردملا ةدئاف هب اف رظني ذخا مث |

 . هيتواو ةبرحتلا دهج نم هاناع اب كلذ ىلا لصونف قيرط برقا نم اهبالظ ىلع
 000 0 لاو ولا ى اراتك امل فلاق بقل دقرتو نهذلا هانص نم ١
 '”00 ( د دو ( داس ايدبانوب هاقثاو ةيرعلا ةغللا يفاهللا قبسي مل ةرككبم ١

 ارجا هيلع ينيب الا فاص ًابب رق أ درومو ني
 ةخضراتلا هل مظن اهتاقبط نمسا ىلا ل 0 غلب هنا ار او

 مفرو يرصملا رطقلا دروو ةسردملا حرب و أههناعم ةقدو اكد م هورس ظ

 الآ دانا لعاسأ ىسألا يويدخلا ةرضح ىلا اهيلا راششملا هتديصق |

 0١ لها رح يذلا لزاما يف هواساف ا داس لام نس اك
 | ىف هلن ةبوعص ىلع ةبب رع ةدي رح زايتما يف ىعسي ذخاو مارتحالاو رابتعالا

 000111 لآل نأ لا ءانلا ديدؤمو سفنلا قش دعي لصوت ىتخ دهعلا كلذ .
 | قالطا فب بعاصملا ةاناعمو اهرب رحت ىلع ماقاو مارهالا ةدي رج رادصاب |



 يه

 بادالا يدابموىوقللاو حالصلان دب يبرف قالخالا مراكمو تاربملا تدوعت
 باطمو نف لك يف هنارقا اهب قوفيف ةيرقلا ةسردم يف مولعلا لئاوأ قلتي وهو

 . ىعسف ءاكذلا حئاولو ةباجنلا لياخم هوباديفىارو هرمع نم ةرشاعلا غلب ىتح
 كيدناف سويلنرك لضافلا روتك دلا ةطيساوب (هسغ ) ةسردم لل هلاخدا ف
 ' :ةرشع ةسماخلا قوف ناك 'نماالا اهتذمالت فوقص ىف لقتال ذنوب للا

 . رغص هل ترفتغاو اهطورث نم طرشلا اذه نع هل تزواجت اهنا الا هرمش نم
 ع ةيزملا هذي اذان اهلل هدادتتلانسجو ار ض1

 . اهتذتاساواهتذمالتليدبيو اهفراعموابمولع قلتي ةدم اهيف ماقاو هنارقا نه هريغ
 لبتقملا ءاتفلاو ريغصلا نسلا يف لقعلاو باقلا ريكو حاجنلاو مدقتلا مئالع
 . اي دجلا م يف اهب دعصي ةجرد لوا ةسردملا كلت ذخت“ هنا عيججا فارغ

 ١ سردلاةبغرو ةداملا ةرازغو ةضراعلا ةوقو تافصلا نسح نم هيلع ودي نآك

 . لوحو بولقلا هيلا لاما لهس قلخو نيب عبط عم سابتقالاو ةعلاطملا بحو
 ظ راكفالاو راصبالا هوحن

 حربف مولعم وهام اهرما نم ناكو ٠١ ماع ةينانبللا ةروثلا تبشن مث

 يف اهدعب لخدو اهيفبازحالا فالتخاو تاهجلا كلت بارطضال ةسردملا
 نراكق يفاتسبلا سرطب ملعملا موحرملا رثالا بيطلااهبحاصل ةنيطولاةسردملا
 لعلا ليبس يف لبستساو كلذ لكب لابي[ هنا الا ةانعو دك فقوم يف اهب

 ةبقع لك سردلاو

 ' تاقشمو لاعالا بعات» نيب هسورد اهيف ىتلتي ةليوط ةدم رمساو

 يف هيلع دمتعي و فوفصلا هيلا دبعت !ذائسا نوكي نا نم نكمت ىتح لاغشالا
 لاي
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 2 القن كب ميلس موحرملا ةمجرت 3
 »ب مارهالا ةدن رح 0 0(

 )00 ةراثل ىرق ىدحأ امش رفك" ةبرق يف ىلاعت هللا همحر دلو
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 ناك. اما ةنعن ىلا ةتنب يدوي. عيطي ام .طسؤتما ناك قت ة عقلا رو
 دالذ لثم غل < ةؤيسأ الا ةرشع غلبف ةيضقأا تاعفارم مايا يف هنم عبطإ

 أهاو ةيّكلا هذه ىلعنيفلاو اذلا ديزي ناك مايالا ضعب ينو ةلودلا برح مايا

 ةديرجلا هذه نم موي لك ةداع عبطي ام ددع هيلا لصو يذلا طيبونملا

 هيلا لص ملا. وهو ةخخل فالا ةناك وهف 1451 ةنس ربعمد رخآ ىلا

 ةيرعلا دالبلا مجو رصم ينام ةديرجأ|

 يرصم ماع هيف هراجي ملام مجرتملا هب ماق يذلا ميظعلا لمعلا وه اذه
 ميصا يذلا ه رم ىلا :لوشرلا ايلاف يتلا ةلئاخلا بعاصملا يف هذهو هلق

 خيرات كيس نأش مل نوكي نممو رضاملا يف هنطو لاجر ربكا نف هيف

 ٠ ةيرصملاةمالل ةديدجلا ةأغنلا

 لئاءامو فلا وتو معلا ةعسو تابثلاو مزحلا ىل ما عمجي ذاتسالاو

 ارو هل سرا تاع 06م اني كا ا يتلا .ايازملا هذه

 0 ةالاوم ينو هدالب بح يف هانتم وهف٠ لاجرلا هب لحب ام فرشا

 .هئدبل نيضقانملا هلل نيئواخلا نم ءاريام ةرثكك ردو رت 0
 هعاضتا ةدشو هترضاحم فطاو ةقالخا ةثامد هيف ام نما نو :

 ٠ هماقتم ةزعو هلضف ضع ىلع

 مريس تلقوا 7 ليم مهتدلو نيذلا دارفالا نم وهف ةلما لعو

 رصعلا اذه ةفيحص



 د ه4 د

 غلبي داك ام ةيقربلا لئاسرلا نم هيلع دراوتو ٠رورسلا ليلهتو الع 1: ينماتلا

 0 اعراعقلا ناكس متهاو ' نرلل ىف نيفلالا

 تنته

 : فظاوع ره ةيرصملا ةماللا أهيف تدباو ةيسايسلا ثداوملا 6-0 مهماّها

 ٠ فصولا قوفب ام ةبحاصو ديوملا ىلا ليما

 لالخ يناهب تلغتشا ةموكحلا نا ةيضقلا ةيمها مضع ىلع لدي اممو

 فانئتسالا ةكحم يف :ةاضق ةثالث تنيع اهناو ارسم ةالاغتشا اهريس
 يزيلكلالا يضاقلا هيلع قفتي ل ابب اهف ايكح رودص بقع ةيلجالا

 اهركذن مل يتلا ةثداحلا هذه ءاهتنا دعب قفلا دقو ٠ ناينطولا نايضاقلاو

 برحلا بوشنو اهدبغ برقل اهنم قد امو مظع اب عملا ةفرعمل اهيصفت
 ينو برحلاءدب يف ثددحو ديّروملا ىلع لابقالا كلذ فعاضف ةينانويلا ةيناهعلا
 قفا هنا كلذو هب اتقم ةدشو ةمالا ىدل ديّوملا هناك ميظع ىلع لد اماحلالخ

 تاسيسأتلا ةناعا يف كارتشالل رخ الاو نبدي ركلا ةدعاسمل هدحا نيباتتكا

 لومأم لك قوفو

 0 "لو الا ةنسلا يف هنم عبطل يتلا زحالا ددع نأك دقف ةيصوصخلا

 ٠0 * ٠ غل ةتلاثلا ةنسلا ينو( ٠ ٠١ )غلب ةيناثلا ةنسل || ىفو ةنعس (6)

 00 *) غلب ةسداسلا الإ وة يالار ةمارلا يف اهيلع لظو

 [ارظتنملا هارو نم ناك احالفا نيرمالا يف مفاف ةيناهاشلا ةيركسعلا

 | هرتافد نم !ذخا يتايامم للعيف هراشتناو ديّوملا و تاجرد اما

 ظ20 0

 |١ نعتاامو ١8085 ةنس سطسغا 0 لاا تلذك ناتو( + ٠00 علب ةعباسلا
 0 عساس سس



 ساهم سيئر ةيطاخن ةرم اَورَرَم دق :لودلا لضانق نا لاه اع

 نا ثدح مث٠ بيرلا ينني اب مهباجاف ناشلا اذه يف:أشاب ضايرولتلود راظنلا
 ظ ةسائر تحت ةذاث ةرم ةيلخادلا ةراظن يف تاعوبطملا قا ءاشنا تداعا ةنيكحلا

 هبحاص شاني ودنم ردصي ددع 1 قف ديّوملا يقعتي ناكف ناجالا دحا

 تلظو مجرتملا ىلع ء اضيا كلذ رثوي ل نكلو هيف ”هبتكي رطس لك ىلع باسحلا

 امومف اهوب ةيمان ديوملا ةديرج

 ا ةناتساللا نم قىس> اشاب نسح موحرملا ىدتسا كلذ دعلو

 اشاب ينسح نسح موحرملا نا الا دبل ماقم ماعلا يأرلا ىدل موقل ةديرح
 ىئبف نانا“ اممم ردن امد لع لد :| هدي رج هينا رايدلا هذه ل <ءاج

 ىرضملا طولا ىف 2 ةدىئحوألا 4 هع | ةينطولا ةديرجا ناك ام ديول

 ا ولاذيفهيسفأنمو ن :ييسايسل ادت ادع نع 0 | يسم ناك يأ وما حاجن نكلو

 ةضاملا ةنسلا "تناك نأ لا اش د2 ناكف هطاقسال مثدهح ئصقا

 ةلاسر ةقرس يف كيرش هناب هبحاص اهيف مهتا ىتلا ةروبشملا .ةيضقلا هيلغ تهثاف

 اهفورحب ديوملا اهرشنو ةيبرجلا رظا 2 2 رادرسلا 0 أهم ثعلب ةيقرب

 تلقيت امو ناؤدالا زن ةنضقل ذم لع 005 لملك .اهدورؤدلا 0

 ٠ ىلصالا لعفلاب متل او محرتملا ةحاس ة ةئراث 2 تضفأ ى > راوطالا نه هيف

 ا ءادتأ ؛ هتلربت رثآ ىل اع ذاتسالل لصحام ناهذالا نم حربي مل هناو اك

 ٠ ةيروالا دالبلا يف اهلثم دهاشي الث ىتاا ةيجملا ةينطولا تارهاظملا نم

 قيفصتلا 15 ميديا ىلع امهيلا راشملا نيك ! ا رودص دعب ريهاجا هتلج دف

 يس سس



 قلع قوات هتصح ءارشو هدب 3 0-0 0 ا

 قالا للتاع 0 هلا و قال لا ةرادإب التيم ديما

 يدتتف ةديرجلا هذه داحتا لييس ىف ف مجرتملا اهاساق يتلا تابوعصلا اما

 م يشو وه ابتع لوالا هاجت ايفا كلذو اهروبظ موي لوا انف

 ينطو بزح ةديرج اهناب قباسلا يويدخلا اشاب قيفوت موحرملا ىلا عيشا
 هطلط را نا نومي ا 007 ةيويدخلا ةكيرالا نع هطاقسال لمع يرس

 للا عاهورصو ةفيزملا ةكر 00 ىذلا ناو طقف 'يههو ةديرجلا 5

 اب يبعف ةرازوب ائاب ضاير ةرازوربفت دهب ام ىلا كلذ مادو ٠ نورخلا
 عياسا ةعضب دعب 00 دلما وت دو لوآ + نم اريازولا اذه اخ

 دجال ةموكسملا نيواود يف هلاعو كنوملا بحاص لود مدعل ةيأوت نك

 فرع يتلا هتاطخ :ىلع لظ ديرما نكلو ىرخالا دئارجلاب ةوسا رابخالا
 ابلحال ءىشلاو 4

 قيرط نم ةبت ا ةروبظ بقع ديرما اهاساق تلا تابوعصلا نكت لو
 ءالوه ناكف .لودلا لصانقو ءال الذنلا ىلع تر 3 تاب افولا إ لب م ةموكحلا

 نم هيلع نوقلي ام نيدروالا ل ع رشا ريد دب آملا فت"رورزيتعل ىرخا ههح نم

 وززعل ةلحلا ةيجنرفالا نكاو 5 0 كقق ملك كلذ فوفو يف ::دلا بمعتلا ة 01

 ين اريغك نييوب و الا نونظ كاذب 2 ةرصم اًراكماو االاو أ ليو

 أمحاصو ةدير 1 ا 357 كيوت اقم



 دك هو, دوج ظ

 اريغك لغتشي ناكر هزالا عماجلا يف اهفرص يتلا ةدملا هذه لالخ يفو

 يف غبن كلذلو ٠ ةيرثنلاو ةيرعشلا تايدالاو ريسلاو خيراتل بشك ةعلاطمب

 هتدح لع هعبطو مرثنو همن نم ًاناويد د عمج *1١٠ ماع كيه رثنلاو مظنلا

 لاغتشالا ىلا هسفن تلام ناويدلا اذ هعبط ءانثا يفو ٠ رعبصلا ةيبسا 5

 مساب ةيبدا ةيلع ةفيعص ءاثنا بلطب ةيلخادلا ةراظن ىلا مدقتف ةفاعصإإب

 ىلا تيقبو ةديرجلا هذه ءاشناب ةليوط ةعئام دعب هل تصخرف « بادالا ”

 يف تاقفنلاو قاشملا نه ةجرتلا هذه بحاص لمت<ا دقو ه ١٠٠ا/ةنسأا

 لأى كلو." ةعوحا وقر نال ميظع ىلع اليلد ذختب ام ةدملا هذه لالخإ|
 عضو هل تدبم ةناكمب اهئشنم فرعو اهيلع سانلا لابقا رثك متديرجل ةثلاثلا || .

 ٠١07 ةنس ياثلا عيبر 8 كيس اهنم هدع لواربلت يبتلا ءارغلا ديول ةليرج

 م 18485 ةنس ربعتد لوا قفاوملا

 رهزالا ةباط نم صخمت ةفرعم ديّوملا بحاصا تناك هنا قفتا دقو

 ىلا ايوق ليملا ديدش بحو ةهابنلاو ءاكذلا هيف فرعي يضام دمحا خيشلا همس

 عرش |/ف بادالا ةفيمص يف ةديفم تالاقع هبتاكي ناكو ءاشنالاو ةباتكلا

 لع يف هنن نركي نانيف ىلفام علا. بطاخ ديوملا ءاشنا يف ةمحرتلا بحاص

 دمحا زيشلا ثبلي نكلو ٠ اهيلع ايرج ىتلا ةقيرطلا ىلع اقفتا دقو ةديرجلا

 هنبسلا نت ضرم .هارتعا ىح ةديزرجلا اثنا نم روبش ةعضإ نيكذلا 0

 نودب ةمح تاقفن ىلا جاتح اعاشن لوا يف ةديرجلا تناك انو“ لمملا نع

 ردق' ال ةمج اقاشم ةجرتلا يحاص ىناع دَمف فاك داريا اهنم رظنني نا



 6 هع و6

 اجرح ةيريدمب جاهوس زكرمل ةعباتلا هروفصلب ةيحانب هحيرض
 يممرلا فارشالا ةباقن لج كي روكذم وه ام بسح هبسن وه اذه

 ةيرمدملا رايدلاب

 نم هروفصلب هتدلب يىنه ٠ ماع يناثلا داهجج رهش يف هللا هظفح دلو

 نم هتدلاو تناكألو١ ه 4١ ماع ىفوتملا فسوي دمحا ديسلا موحرملا هدلاو

 ةريبك ةدلب يو طويسا ةيريدم طولفنم ركرمل ةعباتلا يدع ينب ىمتأ ةدإب

 1 : 0 صلاب ءافعاو لءلاب ةريهش ةر ذل ةدللا ىلا هدلاو ةأفو دعا هب لا ةدفلاب ءاملعلا كان هر

 سورد قتلني ادب مث اا رقع ةياثا ىلا ةضرشلا نارقلا رعت اهيفو
 ١١5 ١ةنسنم ةدلبلا كلت يف روهشملا ماعلا يراوملا ندسح يتلا هذاتسا ىلع معلا

 1١ اكل لعلا سردي داو ةرهاقلا ىلا رضح ةنسلا هذه ينو 1؟ 55 ىلا
 نسح يا داجساالا ىلع هقفلا يف قلت رهزالا عماجلا يف ةدئاسالا نيهاش

 11 بكلا رخا اهو كلام مامالا بهذم يف عومجملاو يشرحلا يناتك دواد
 يبا دمجا يلا ذاتسالا ىلع قلتو رهزالا عماجلا تي بهذملا اذهب سردت
 دعسلا باتكو نابصلا ةيشاح عم فرصلاو 7 يفرمثالا باتك لضفلا
 عمج 0010 1 هارت نطو ىنامملاو عيدبلاو نايبلا يف يفازاتفتلا

 قلتو فيرشلا رهذالاب ةيلقعلا مولعلا يفرق امرخ اوهو لوصالا يف عماوجلا

 عطصللاو ثععلا باداو ديحوتلاو قطنملاو ريسفتلاو ثيدحلا يف ة را
 يريمعلا دمع ويشلاو يبابنالا زيشلا ذاتسالاكخياشملا رابك نم ٍةل+
 نإ رم



 26 فسوي ىلع خيشلا لضافلا ملاعلا ذاتسالا ةدجرت 4

 « ءارغلا ديالا هدير بحاص »

 هلعا ام لح ىلع نايتالاو ةبجرتلا هذه بحاص فصو يف بابسالاب ينقلخا ناكأم

 وع“ نم هظحو ٠نافرعلاو بدالا نم هبيصن هل نأك نه نراف ءاضف نم سانلا هلو

 ناسل لك هيلع ءانثلا يف مفدني و ةحيرق لكهفصو ليبس يف قلطنت ٠ ناكملا ةعفرو ةلزنملا

 لوقاف هلضف نم ريثكلا ىلع لدي هفصو نمليلقلا نكلو

 نب تسوي تاكرب دسلا نب. فشوي "نوضشادشلا نب كشوب كلا
 نئاكلا ا نوم لع دنس ةيارذ نم مضوإ ةلملا نإ كرابم دبسلا

54 
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 الا 0 الو لاعالا اللا مدن الف راب كت ةءاساوا ةَسايس لا نه

 ّ . . 2 .٠

 . ةيلبح عماسملا ا 5 ةقبار يشف كاذلو لاوحالا باكا نود لاوحخالا

 اهب عفشي افاف دقنلا يف نايحالا :ضعب فرطتل تناك اذاو كلاقارتكا لا

 دصقلا نيسحو حالصالا بح

 داوي اجا ل فوقولا مهي الك لعب بف يرابخالا اهعسق اماو

 املو بابلا اذه كس دئارإلا عيمج نم ةدامرقوا يو الخلا ةلخادلا

 أمنا ىتح اهعصاو رابخالا قدصاب اهنوفاوي ءاحنالا ميم يف نوبتاكمو ءالكو

 قرشلا يف لبق نه:ةديرج هيلا غلبت م امظع اغلبم اهتياور قدصب تغلب

 ع كيارحلا ينغتش ال اءاهب قحب اهناحبا ماسقاو مطقملا ةطخ هذه

 تداوح نم هيلع فوقولا بجي أهو ةيلحلا ثداوحلا تاع ل
 ةذخم“ مولا

 ؛ىراقلا لم الو اهب علاطملا ديفتسي يتا زاجيرالاو قدصلا ةطخ هلك كلذ يف

 عيمج يضرت نا اهقح ناك دقف ةلجا ينو قشر نسح وهف اهواشنا اا أهنم

 بارحالا ضعب اهيف نظلا ءوس نم هموت ام الو بازحالا

 تذخا دقو 7 5 3 يفرش كاك نيطحل رب 6 ةمحرت 7 نضصنلم اذه

 لا ضعبلاو ىرخ ا 2 مطقملاو فئاطالاو فطتقملا ن نع ةهتعرت صعب

 وهل اللاقم نه هيلع 00 تثلشإ دقو هئاقدصا نه 00 م

 - 2 يس 2 همم ساو ا هع - بيع . 5

1 



 وسفك اتسم ©

 #2 ه8 ه د

 لوقنف ةفيرشلا هئدابم لاح ناسلو

 ءارغلا معقملا ةديرج سلطم

 يرابخاو يداقتناو يسايس ماسقا ةثالث ىلا ةدب رجلا هذه ىلطم مقل

 برغلاو قرشلا نيب .ةسايسبلا لاوسلا قامت ام لع دايسلا ايست ا

 ليم وا بناج نود بناج ىلا بزَتلا نود قيرط برقي لاخر ىلع
 رئاس  ءرم اهريغ نود تضرع ةلساسلاوا ترحب ا لاك

 ديفي اكرجوملا لوقلا يف عمج اييزت 'اريتع دعت ثيحب تاسايسلاو ثداوحلا
 ةليؤطلا ثحاملا نم كلاذ ىوسام كرات ةلاسلا كرالا ل

 ىلع اهرهاظ لدي ام !ريثك ىتلا ةيفخلا ةيسايسلا ثداوحلاو ةقيمتلا ءارالاو 1

 هروصت ام ليبق نموا 0 ب ليبقنم اهيف : كلا نوكي و امنطأب سكع

 اهجئاتن نم ةيبزملا لايمالا
 ف نءطلاب فرطتلاو نيلئحلا هك ىف ةالاغملاب ضعبلا ا محل دعأو

 هيفا لسان هش فقل صف كلذ تاعف ىتم 0 و ةينائعلا ةلودلا

 منظ ضعبنلا اننا اداف ملسلا دصقلاو ةهازنلا ءارو 0 ىلا * يش يف اهادمت الإ

 ةققحلا حر سانلا ه+ىسشام قزق

 قلعت و لك ةب ”نيمملا البلا ل |اوحا لعب 5مم ذ يداقتنالا ا مف اماو

 لاعا و ةيلحادلا اتدناش لاوحاو ا مأظنو اهئاضقو اماكحاو اهترا داب

 سك الو تا.صختشلا 7 لب هق ضرعت ال بلصمو 'ىطخم نم 8 0 حر ||

 نماكجا رهاوظو مهاعا مت ”اتنو مهفت اظوب لاق 1 لاذ ارفالا ةمآك



 ا
 | روتت د ةبر لان 86 ٠ ماع ويلوي رهش فو رصم ىلا داع فصلا زخأوا

 (| ةنسلا يف ابروا مصاوع راز مث نمو ٠ ةعماجلا كروي وين ةسردم نم ةفسافلا يف

 || ءيثلا اهدئارج ترشنو اهف نيبساسلا رابكب عمجاو اردنول ءاجو اهسفن

 ةلاز ١ نعوا هنع ريثكلا

 مولعلاب لمعلاو ملعتلا نيب ام اهفرص ىتلا ةليوطلا نينسلا لالخ يف هلو

 ا 15 يبل 1 2من راصتخالابو :ايلياق عبط ةريثك ب طخ
 لضفلا ملاع يف ةلزنملا ولعب هل دهشت ةماعلاو ةصاخلا دنع ةفورعملا هفراعمو هب

 ءالضفلاو ءاذعلا ريهامج تلمح تيرقلاو ديعبلل اهذب ىتلا ةيمعلا دئاوفلاو

 همالكل عماسلا ىوقي الو بدالاو للعلا رامضم يف قبسلاب "هل فارتعالا ىلع

 ]| شيجلا رادرس اشاب رتشتك ةداعس لاق دقو ٠ ناركنلا ىلع هتالاقمل ٌعراقلاو

 0| :-ىئدحا ف و لارنجلل ايزيلكلا ل عوي 1 اذ ةئقنا دا يرصملا

 ا 00 وك دلا نأ » صم ىف قوساملا فئاطللا لدم تاسلج

 1 وهو « ةيزياكتالا بتاطخلا ةرايع ف مصفا ةيبرعلا رادع نا ةراغ لاو

 سيئر فئاطللا لفحم هبختناو ٠ ةبوروا ةددعتمتاغل ادع ةيزياكتالا نسح

 ظ يبهذلا مارتحالا ناشين ربكالا لفحلا 'هداقو هل فرش

 يف كراشيو هئاشنا ذنم ناك مك طقم ريرحت ىلا مطقنم كدا ارو

 ةرلاث دق ءارغلا مطقملا ةديرح تناك الو ” ضرفلا حونس دنع يطق اوي رك

 يف انيلع بجو اهدئاوف ةرازغو اهيدابم ةيرحو اهتارابع ةحاصفب املاع ازكرم

 هراكفا ناعم أهدت انالل اانع 22 يك ا لضافلا اهكشنم ةمحرت مانخ



 ا 00م د 0

 برغلاو قرشلا يف اهتلان ىتاا ةيظعلا ةرهشلاو ةديرجلا هذه اماجال ت 22

 كلم راكسوا ةلالج نم ذئناوا ةجرتلا بحاص ةرضح ىلا ذعار

 يلاءاا يبهذلا فراعملا ناشن يقرشلا رمتأولا سيئر منوكةفصإ جورنو جوسا

 كاهو مولعلا رشنو فراعملاز.يزعت يف ةديدعلا ةليلجلا هئامدخ ىلع هل ةأفاكم |[
 رصم ىف ةجوسالا ةلودلا دعم هلا هبتكام ند

 هللا هلت رع دتفاسرافئفيدالا ليما

 اب مهتدعاسمو فراعملا بابرا بح نم هيلع نث ام مكبانجل مولعم

 لوم انيار دقو بدالا ةلك ءالعاو ممحلا طيشنت يف ةبغر ةردقلا هلمثحت

 اهدمع ول ءاغللا تاراع دبع 0 وم عّونت ىلع ةيلعلا رآثا

 نرا ءاجرلا ناسلب راكسوا كالملا انالوم ةلالج ىلا ائيلط كااذلف هناي ىلا

 عقوف ةيلعلا ةئيللا مسج نم وضع ريغ هنم ىرت ال نبعب ؟بانج ىلا رظني
 يهذ ماسوب بانجلا ىلع ةيحداملا ةرضحلا تما ذا لوبقلا مقوم بلطلا

 نضع ىلا مو ةيلاعلا تاعانصلاو نونملا لاجر الا هلم ال ( ايلاديم )

 علاطملا يو اردض سلاحلا قدا بانجلا ردصب نادزيف بيرق اع هب

 مي 4 ما هللا ةمحرو هيلع مالسلاو اردب

 -ت ؛ 00 ابليكوو ماعلا
4 . 

 يف اقباس لالا لصف ةعركب نرككقا .١884 ماع 1 ولوي ١م و
 تن

 97 ا , تدمع - - 1

 هنن .ةنسعوو رم ديغج نج ١ تاك رج تح هيودزا و ل سو رد و مقالا + دا 0
 فو: نائيل يف. ةنسلا:كلت فيص فرصل  ايروس ىلا ارفاسف ةيردكم

 ر



 د 08+ د

 اشاب فيرش موحرملاواتلود هبتكام اذهو

 اورقتساو ةيعامتجالا ةئيطا نذس اوصقتساو مل ماعلا لاح اوربخ نيذلا نا

 نا ىلع اوعمجا ناكم لك يف ةراضحلا 3 0 نادإبلا - بابسا

 زيزعتو ممالا ظفحل طابر قثوا فراعملاو نّدَمْلا ءان ىف كر مظعا 4

 طئاسولا تريلعاو لوقغلا بابرا دنع ءالعلا ةعق ت 3 كال امنأش

 ريخ فطتقملا ناك الو. نادلبلا يف فراعملا م هءلو مولعلا راش يتلا

 اء لارا لل 151 كح الف ةيرملاب 0-0 اعلا دل هيد

 ريخ ءانثالا هذه يف ينغلب 0 8 ةماخلا رايثعا يف ماقملا ةعفر

 00000 010 ا الط تربخو هتريخ ام دعب يرصملا رطقلا ىلا مل

 0000 110 نال ىلا دئاوقلا نم هيفا كلذب قسم يدبأ
 نودءاقتي الو هدئاوف و نع نولفغي ال اهءابنو.رصم ءالقع نا يدنع

 فيقثأو ناهذالا ةرانا نا اوماع دقو امس ال مهنيب همولع رشنل يعسلا نع

 0000 ىرع ديو ةماالا ظلت ةلطساو ىوقا لوقعلا

 فيرش دمح ( صم

 ةدضأعمب م رهأقلا يف ةمجرتلا ب>اص دوجو نم نيتلسىفم دعبو

 لفح هلا 00 يف ا يف لادتعالا ةيعج هئاقدصا ضعب

 نر يلق ياطير . عمم وضع ب ناو دل فقرخا ديك قوساللا تاكا

 كب

 ىلا ةياغلا - ةجركأا هذه 00 كو 0 رطقملا هدد رح قلم راكم

 2 )ا

 0 ا يد أ بوقعل روتك دلا هيليمز عم 2 ١ ١ مبرشب



 دق ناك ذا يجولورو.تملاو ىولفلا دصرلل اريدم نيع 188 ماع يفو

 هكرتنيح ىلا هيف دصرلا لعالماع يتب و كيد ناف روتكدلا موحرملا ىنعتسا

 يفو 15 ماع رخاوا يف كلذو هيما رايدلا ىلا هناتاو كلا ةيركلا

 ا ٠ ةرهاقلا يف ردصت تراصو رصم ىلا فطتقملا ةلح تلقي

 فاطتقملا ةرادا لقن ىلع مييوصتلا ربخ مالعالا اهءالعو رصم ءاربكح غلب م

 نيريزولا ةلودلا يبحاص نم لك بتكف ًايظع ارورس اورس رصم ىلا رهازلا
 رلتاود هك اهكاهو هب ناسرراشا نضاسو لا كتير ا

 ةجايدلا دعب أشاب رضا 3

 ينَّرسف ةيرصملا رايدلا ىلا ءاّرغلا كتديرج لقن ىلع مت مت 1 :ا تربخلا

 ل ةيار تمفر دالب لكل مئادلا عفنلاو ةايلجلا دئاوفلا نم هيوحت اك كلذ

 ' اتعلاطم رطقلا اذه ءانبال ىت يصل 0 يدبأل ة ةصرفلا هذه تمتغا دقو ا

 | دع هتعلاطم تعلو كفو هي ةلزأم يدنغ فطتقل ا ناف ٠ اهدئاوف ءانتحاو

 موقلا ءالقع نويع يف ولعت ةتهقو ديازتل هدئاوف تدر مويلا ىلا هرودص

 اًديرف ايدنو لازتعالاو غارفلا مأنا [سينا اسيلج ةتددع املاطاو ٠ مهئاربكو

 ةفسلفلاو اا اوس هدئارف ددج تنت الو هرابخا ةيعج دفنت ال

 ىلع ةوالع اذه ٠ نمت ال دئاوف ىلع اهف تر ىتلا ةعارزلاو ةعانصلا يفوا
 الا هيكقتو ناهذالا ءالجو لوقعلا بيذهت ىلا ا ةلبالا ثحان || نم يف م
 مهلضف رهتشا نيذلا مارك اركلا لحم هلحتو رغالا فطتقملاب رصم بحرتل كلذلف

 ضاير (رصه) ملضاو ل _



 3 قاب . 3

 ةليلجلا ثحابملاو ةنانّرلا يطخلا اهيف هلو توربب يف ةريهشلا ربلا سعم ةيعج

 نيح يف وهو ضيا نآكو انكر ديطوتو اشمدخ نع مةهسورد ةرفو هعنت و

 ةيلاعلا ةيسوربلا تانبلا ةسردم يف اتقو سردي ةروكذملا ةسردملا يف هلعت

 ةينيدلا نضحلا ةعر شل ةسردلا متاقوا نم قرا اف فيصل نكو

 ةيعوبسالا ةرشنلا يف تعبط دقو ةيلعلاو ةيخنراتلاو

 ١8174 ةنس ةيرواكبلا ةداهشلا لان ةنوناقلا هسورد نمىجتنا نا دعبو

 دللا 2311 ف كيدناف روك لا لضافلا فوسليفلا ةرضحل انواع نيعو

 ةغالا ضيا عي ناكو ةيلكلا ةسردملا يف ةئيملاو ربجلا ىلعل اذعمو توربب يف
 نانبل لفحم لخدو كيلوثاكلا مورلل ةيلاعلا ةيكري رطبلا ةسردملا يف ةيزيلكنالا

 11و نيعو فديسلاو للا ةّير لانو ىنوسألا

 يناكرءالا سمول ذاتسالل ةيوجلا رهاوظلا باتك جرت ١11/5 ماع يفو

 تورهب يف ناكرءالا ةعبطم يف باتكلا عبطو

 ةغللا يف 3 ءقيرخ لوا فو فطققملا هل 1807 ماع يف اغنا 6ع

 '00| 0011 ىح ةدحاو ةطخ لع تتثو ىظع ةربش تبستكا١ ةيرعلا

 00000011 ل يف ةئئاللو اهباداو ةيرعلل اسردم نيغ ث - اماع
 7000 دارلشلاو يرطاو الئلا تايضايرلل اسودم كلذ دعبو

 يقرشلا يلعلا عمجلا لضفلا لها نم ةءامج عم ًأشنا 88١؟ ماع يفو
 عبط ثيدحلاو مدقلا ةئيهلا لع يف سيفن باطخب هحتشفا دقو توربب يف

 روك ّذملا عملا لاعا باتك يفو فطتقملا يف
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 ِ 2 ل . 96 ىدنفا رغ سراف روتكدلا لضافلا ملاعلا ةرضح ةمجرت 6

 عساتلا رصعلا لاجر ريهاشم دحا قةحلا ملاعلاو ققدملا بتاكلا وه

 ( يناثلا نوناك )راني 7 يف ايروس ةيالو لاعا نء ايبصاح ةدلب ين دلو *رشع

 أيروس يف ةاناطا جياذملا تثدح هتدالو نم نينس سمت كفبو 00 661 ٠

 اصملا كلت 0 ءىتاا جاوا ىدحا ايبصاح تن -ناكو نيتس ةنسب ةفورعملا

 ةئيد٠ ىلا هلخ 0 عع 0 هع زئااوا ةجرتلا بحاص وبا لتقف

 ةموحرملا هتعضو ةسداسلا فصتنموغلب الو ٠ امل (كيادخلا سم 0

 ٠ هلس يف 0 1 ةمزاللا مولعلا «ىدابم معتل ةيزياكلالا ةسردملا يف 'هتدلاو

 ةبطخ ظفلف يونسلا لافئحالا يف رينم ىلا مفر كرا ةنسلا ةياهن يفو

 قرشا تطل قوم هنأب مهضعل ّ ا انهن

 لخدأ و:تفقي رشلا سلقلا ىلا ةنذلاو مب تيهذ ١87 ةنس رخاوا يفو

 يف معن نينس سمح وحن اهيف تف ةيزيلكتالا ةينويهصلا ةسردملا ىلا كانه
 توريب ىلا داع مث ٠باسحلاو خيراتلا ءىدابمو ةينامرجلاو ةب زياكلالا اهئانثا

 فرصلا يداب» قلت اهيفو نانبل يف هيبع ةسردم ١874 ةنس رخاوا يف لذدو

 ايصاح ىلا رفاسو اهكرتف رهشا ةعب رأ ن نم رثكا ةسردملا' كلت: يف م وغتلاو
 ثيح توري ءاج ةنس دعبو٠ ىجلاب الا ةرم ضرع تلح ةساراطلل

 اهمال كر ُ م ةدم يراجي نزذم يف مدؤتساو اهيلا تداع دق 0 6 -

 دئاوفلا 4 همه ل عجو ةكرمالا ةيكلا ةسردملا لخدف ٠ ةيلاعلا مولعلا عتب

 يسوم ةمدقم يف ناكو ٠ دهتحاو د ريشف ةساينلا مولعلا باستكاو

0 





 يددفا رم شزلف روك دلا ةمالغلا

 )» ماعقملاو فطتقملا بحاص



 يم
 ا ادا طخ لاو ةكرتلاو هم رغلا لقنأ تف

 هاقلت ام ءافتكألاو هدلاو ةافو رثا ىلع اهترداغم ىلا رطضا هنا مث
 هل كرت دق ناك يذلا هبا لاعا ىلوتو ةسردملا نم جرفن مولعلا نم اهيف

 دجلا نر هيلع رطفامب لاعالا ىلع ابكنم ةعساو اكالماو ةلئاط ةورث
 تالماعملا نسحو قدصلاو ةماقتسالاو ةهازنلا نم هبا وذح ًايذاح طاشنلاو

 لاعالا يف هريس نسحو هتياردو هتبردل ًايظع اعاستا هتعارز قاطن عسناف

 ةكتحو ةيرد مثرهشاو ةيريدملا كلت يف نيعرازملا ربكأ نم دمي صا ىتح
 ةيعارزلا رومالا يف ارابتخاو

 بذبم ريمتلا فع وهو ةنيكسلاو ةعدلا ةياغ ىلع ف هقالخا اما

 8 رسب الو هدهج ةيناسنالا يف هناوخلا دعاس 0 رهاط قالخالا

 ةيدالاو ةيريخلا تاعورشملا دضعو ةقافلاو ةنكسملا يلوا ةدعاسم يف

 ذأ رحل ةبويدخلا ةكيرالك هصالخا ةديشو,هتنتطو قدصب فرع دقو ةينطولاو
 هصالخاو هتماقتسا نع هل ةافكم ةينانلا ةترلاد هيلع منا ربيعا! وج

 ش هت قدصو

 هتورغ لازت .الو ةيعاوزلا هلاعا يف اكمبنم نالا ىلا لازي ال وهو
 ةل1جا يفو ٠ هريس ماظتناو هتربخ ةدشو هئانتعا نسحل عاستاو دادتما يف
 تال..عملا يف قدصلاو هللا ىلع داتعالا يو دعاوق ثالث ىلع هلاعا ىنب دقف

 دارإ اه ىلإ هللا هقفو هحاجن يف ببسلا يه دءاوقلا هذه "لعلو مئادلا لمهلاو
 0000 اان .لاهجا د هارد ةودخ هلممم



 يرسخ كب ذينلا ةجرعا
 ةيفونملا :اهجو نم ريعش كب دمح 7 وخرأا نبا ريعش كن دييسلا وه

 اهنايعا نويعو

 ةيفونملا يزيد رم امثع“ر فك ةداب يف :ةجرتلا هذه سضباض دلو

 ةنسحلا ةبرتلا هبا لزنم يف ىلرتف نيكرك نيونا نم ةيرجم 1707/4 ةنس

 نا هدلاو ىأف |/ذ ةب رعلا ةءازقلا ءىدا.٠ هيدا موخرملا نع نقلت دقو

 ةيريمالا اطنط ةسردم ىلا هب ثعب: هيلع مولت ةنطفلاقلئالدؤ ءاكذلا قئاخم
 تباودنم ميبوأ ٠ علا نأذ ممر الب ابق ماقاو.| عورشب ةكرتلا ةغالا ابمف لعتف
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 هدابتحا نسحو هئاكد ىلع

 ةمهلا هذه ءابعاب ماقف هتدلب ىلع ةدمحع نيع ٠ 1840 ةنس ىفو

 ادا 0517١ نحو ةهاتلاو ةيارتلا-نم ريظاو مايق ريخ
 لك ضفو .دارفالاب ةقلعتملا لئاسملا لح يف زاتما دقو ماعلاو صاخلا

 نسحو ةينلا ةمالسو يارلا ةلاصا نم يطعا اب ناكسلا ني عقي فالخ

 لكاشملا نم أرطي ام عيمج يف لصنلا لوتلا وه اًناد لوق ناك دصاقلا
 ىتح رطاخ ييط نع ه 4 نوعدصيو هبار ىلا نوعاضن عيمجا ناكو

 ١ 0 اح لع اج رولا نوويظي اوناك مييلع موكحلا نا

 : هب سأنلا ةقدو هئدام م نسح ىلع ةلالدلا 5 كلذأ فو

 أ[ ىكا سالا نس 0و ةرمعلا بصنم ىلوت لاز امو

 ١ نم ئارف هتعارز قاطن عستاو ةلاتما جما كبح 55 ماع فصتنم

 ةيعارزلا هنوؤش ةراداو ةيصوصخلاهلاعا ىلا عاطقنالا ىلا هجايلحا ةدش هسفن
 1 م
 هوحأ ةئاكم ف نيعو هام ان بيجاف ايو اذه نه هتااقأ سح اف

 00| 20 لملا اذه هق دهع دقو. ةعار لاب تفلكلا ديدش وهو

 ١ || هيلا دهع كلذلو هتعارز حاج يف رسلا وه اذهو هيف ايرطف ناك ثيحب

 / || ةكيرعلا نيل .هناف, هقالخا اما :هناوخا نود لاغشالا هذه ةراداب ماّتهالا

 7 || لك نم دومم وهف كلذلو قالخالا رهاط ةريرسلا بيط ةرشاعملا ولح
 || ةيعارزلا اال ىف ام نالانىلا لازال - قالطالا ؛لع روكشم ناسا
 حالصو ىوقل ةشيع شاع وهو



 ضرس هج مج ل ع د

 يا

 د6 رذعح ىدنفا ٍي 1

 ةفونملا نايعا ند رقعح مهاربأ نب فس "” رفعج- ن 0غ وه

 1 مراكملا سا و لضفلاو لا حسا َتِد نمو اهئاهحو لضافاو

 ةدمم بص .ه هلاحا تراوت مث ريبكلا اشاب 5 دمح دهع ف اماقُئاق هوبأ

 ناللا ىلا ميديا يف نسف اذه لازي الو دلبلا

 ةيرتارتف نيعرك نيوبا نمه 1؟7/8ةنس لالخ ىفةمحرتلا مح اصدإو

 يف ةيلوالا سوردلا تلت دقو ةماقتسالاو بدالا ' نابل عضرو ٠ ةنئ

 ةلالد:ريخ لدي امم هقافر ىل ر لغ اهعيمج يف زاتماو اهيف غبتف تف ةياهالا سرادملا
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 ظ كءاجملا ١ 0 لا فو يف لا

 أ بابكم 0 ءايريكلا 0 اك 57 هني لاشإرأم مس 6

 يناثلا ءزجلا عم ةيناث عبط 3 هم لوالا ءدرجلا عبطو « ةكلم

 يفروهشا + ةذم تيقبو أياضق ة هدع ريشملا هديرج باسل 7 دقو

 عفر مت اللو اراهن يل مزالم يرسلا سلوبلاز هنو سلول! ةيامع ت تاس

 ااناتك تدعت ا ىتال لع ةيضق رهزالا عماجلا 4 يواونلا هنوسح ريشلا

 قاروالا ظفحي رمالا ردض للوالا قيقحتلا ةساج تدع نا دعبو
 ةيلصنق بلطب ةباينلا اهتعفر يتلا ةريبشلا ةيضقلا اهمهاو اباضقلا رخاو

 ف "يلع كش مويلغ روطاربمالا ةلالج ىلع تنعطع يننا ىوعدب رصم يفئايناما
 | 0 لا لا سيفا كسلا يفوابهينج ٠" همأرغو ةنسس لاب يئادتبالا

 ةمارغوا دحاواعوم هددتم| نيا يلع 5 ةضراعملا ةساج يفو تضراعف تاهينج هو

 00| 01 ل لةئ روتكا لوا نمسا يف تيضقق شرغ فلا

 تالاقم ىحورخدعب ترش مث نسا نم عربشملات ردصاف سيلا ينةباتكلاب

 ولا ضوحلا يفاتيضق ينل ميالا نم موي لك ثداوح اهيف تحرش ةمانم
 ا لعل ةراسجي قا لوقي [جيريشملالازي الو ةيناملالا ةيضقلا تهتنا اذكهو

 ال حاولا دا مسبلا لدتسم نوللا رعما ماوقلا ليوطق يصخش ان اما
 و بلس يسفن نع هفرعا ام لك اذهو سارملا



١ 
 الف ١ كلذ لع ارداق ترص ىتم هتديرجري رحت ىنطسي نا يندعيو سردلا ىلع

 لاحلا نال بحاص ناريغص لك ىلع دئاسلا مثولا يل ليخ توريب ىلا تدع

 باخ نكي ١ نوتسدالغ نكشملا 0 0-5 7 ينلسإو ىننب فوس

 ةيرع فورح فص نبي ةيوديلا ةعبطملا لاغشا لع ىنيرع يف ذخا هنال لما
 فو ٠ ريرحتلا ماع يف لوخدلا نم لمالا تعطق ىتح كلذ ريغو .ةيجنرفاو

 لزغلا يف :بيطرلا ىدنلا هتيعم ًاياتك ”تعمج فوزح بترك للاقتلا نو

 نابل: بهاضو كالا. مويدتلاذ باطلا دارو شرع بيضا نا
 تاوبسناعة دشن لاخلا ناسل روع ”تغبلف ةبات كلا يلا دبعو يناعدتسا دق لاحلا

 يف ةباتكلا ىلع اهطيشنتو ةارملا قالخا بيذهت يف ميظع داهج يل ناكو

 ولتفوطعو اسنرففوسأيف نومي“ لوج موحرملاب يداهج ربخ لصتا ىح د ارجلا

 ملو الق كب ميلس موحرملاو تةيقح نامجرت بحاص يدنفا تحدم دمج
 نيس رهن تيضقف اراكلا ىلإ ترتيل ماركا هبت ثدئارس ف ١

 زاك طف تفرمتو  نالرابلا +تانملج ا رضحو نان ف أاحتاس

 "تدع. كلذ دعبو ٠ ىدصلا عجر ةديرج ندنل يف ”تأشنا 5 ٠ هلاحر

 ةنض ساو ا ودل نا دعب لاخلا نابنيل روحت تنقن انساف توربب ىلا

 ةديرجان اشنا كانهونالسر نيما ريمالا قبدص عم سي راب ىلا !ًدئاع تجرع
 ١8514 ةنس ريشون لوا يف ( فوت لاف نعل لا م تالا ننلا

 فو نيع 13 اعرظن لق نكت : نا نذا لك اهمساب ا يتلا ريشملا ةديرح



 جيدملا نوقحتسإ نيرذلا نال يلاتلاب و حدمُأ نا هركأ ينال حيدملا هركأ تنكو
 ار قناع نال ٠ يدي يلا ةريحالا 2 98 ترتخا >القلا ه لقا مث

 ظ يدم داريا ال ةثداح

 يننا مثربخا نا نم ساب الف ؟تاللو ىم اوقرعز نا نمانلا مه ناكاذاف

 ١875 ةنس ( لوليا )ربمتم ١١ ىف توريب يف تدلو ظحلا وسل

 ةراحتل لاوسار نم يل فلخي لذ يرمح نم ةيناثلا يف اناو يدلاو ىفوتو
 زيشلا ريبشلا ةمالعلا لوق ليلدب عئاذلا هبداو نسملا هراكذت الا 'ءايحلا هذه

 هيثري هرصع ديرف يجزايلا فيصان

 ٍينثزحا كل لاقي دقو هيلع اقسا يبدنا نيهاش دعل ريل لق

 1 نا يراقلل . دايو لعم ريغ ىل اذ لين ةييلكتألا ةغللا ”ت علو

 مالكلا نوكي نا فو نالا ىتح 0 لازت ال ةنسح ةداع انتلئاع يف نا

 اهتوفرعي مثو لافطالا بشي اذكهو ٠ ةيزيلكتألا ةغللا ىلع ارصاق لزنملا يف

 3 موحرألا ةمالعلل ةينطولا ةسردملا ”تلخد يرغص يف يننا ركذاو
 ىلا "تاقن نابلا اذه لثم يف لاقي ام ىلع تعرعرت امل مث يناتسبلا سرطإ
 ترسخ يننكلو مولعلا ضعب اهنم 00 اق ناييل نم اناخز”نيع ىف ردم
 ( يبوملا) رصبلا رصق يدابمب 0 ذا يرظن اهيف

 زرالا اهتيم“و .ةيعوبسا ةريغص ةديرح ةسردملا يف تقلا 1

 نوكاس ىتنا يرغص نم تلع ينناك ةيسردملا ثداوحلا 9 و
 ينعجتل لاحلا ناسل ةديازح حاط سكرس يدنفا للخ يب ء ناكو ٠ اضاع
 مدم-سلاس|ا
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 >6 سيكرس يدنفا ميلس غ3

 ( ولت هتايح ةججرت ) «ريشملا ةديرج ررحم »

 الو هسفن دعب تنراااما. نيضرغل هتايح ةمحرت رشنب ناسنالا متهب

 ”هحدمي نم سانلا نم دجي مل يذلا الا كلذ لعفي
 ,ناسحا رآثا هدنعاوري ملنا الجر اوحدمي نانم سيكا سانلاو

 سانللو ربخلا ةعاذا لبق نم اهتقيقح هتايح ثداوح نم دروي نا أهو
 'ومذي نا وا هيلع اونثي نا كلذ دعب

 يتايح ةمجرت ينم بلطت ليلجلافيأتلا اذه بحاص ةرضح ينمركا لو



 ةهاجولا يف : ياحلا دبع هنبا هفلخ دقو راتخالا نسح يف هلضفو )
 000 ب يب يسع رايدلا ل هلطلو 000 قشمد حرب م اعدل ِ 2 ِ : ' ا
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 ايف كي سال نسل ةرسالا نع وم وغو 5 رطل

 دعل ناك يذلا لع ئسلهب دوم موحرملا نباوبف ةجرتلا هذه حاص اما

 فيوسينب و مودل ا يت يدم ىف ًاسدتبعلاب نيع دقو نيسدنملا 0 نههدهع يف

 عيمللا دنعةعبقو ةناكم هل ناكك ىلعسولا ميلاقالايير شيتفتل الابكو اضي نيعو
 هنع هدلاو تامو ةيرحم 1١848 ةنس يدنفا ارالطل يلا ناو دقو

 نقلت ثيح.ةيلهالا بتاككا هل>داف هنووش ىلوتو همع هلفكف ىبص وهو

 0١ تق ا راوإللا ىلإ ةسردم ىلا اهنم هلقن ع ةيئادجبإلا :ىلعلا اه
 )0و | فل رات الق :كيصن نقوا اهنا داو ايمولع .نم لانو

 نسحب ديشف ةصاخلا هلاغشا يف مت س رادملا نم جرخ هدشا غلب و عرعرت

 ءافولا يف مثوذح. اذح ذا هئابا لضف هئدابم ةماقتساو هلاعا ماظنناو هتريس

 وهو ءانثلاو حدلاب هكلاس ىلع دوعي ليس لك يف مهحمن جسمنو ةماهشلاو

 ”' لا رفاو اهلل دي دش !نابعاو» مويفلا .-ةي ريدم .لضافل نم دع نالا

 ديلا طسنم عاضتالا ديدش شعلا هل باور ىلا ن 0 لع وهو

 قالخالا ةثامد ىلا .عمجيوهو ةنكسملا يلواب ةفآرلا ميظع ناسوسالا فك
 ديدشومف .كلذ.قوفو. عابطلا فطاو. ناسللاو هجولا ةقالط كورلا كالو
 ةريخلاو ةيبدالا تاعورشملا ديضمت يف سيفن لك لذبي تاعلاطملا ىلا ليما

 لكشت توكذ الكو 0 نلت قالخاب هللا 5318 نيذلا ند وهف ةابجا فو



 1 وو

 تنضضابب“ سنس تمس
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 36 يدنفا ىسهب ناطلس ديسلا ةمجرت

 لردك رشع يناثأاو يداحلا نرعلل ا ةصالخ باتك رذ

 ماشلا قشمد يف يفون ىشببلا نيدلا ناهرب مهنم ةرسالا هذه نايعا نم

 ؛انتقاب ماو هل تاك دقو هاينغالا راكو للعلا لاجر لضافا نم وهو
4 

 ا 0 ايلا نك“ تازإو ا عمج اهفالتخا ّط ةسفئاا نقلا



 د6 ه 17 و

 ةلاعلا بصاخلا يف بلقت يذلا يزمر يدنفا دمحم ةمجرتلا ىحاص دلاو

 ميلاقالل اليكوو اينملا مسقل ارظان مث هوف ةكيربفل ًرظان نيعف اهفالتخلا ىلع
 فئاظولا نم كلذ ريغ اضيا هيلا دبع دقو مويفلا لع اكاحو طسولا |
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 فيوس ىنبو مويفلاب نايطالا ن م ارك لكل 00 هوو ةمملا

 ةيادتالا هسؤرد ملا ذأ ذدعلو ١ /١7؟ ١ 82 دلو لوو ةمجحرتلا حا أ

 ثالث اهيف جرخت ثيح ةيساحلا ةسردم ىلا مث ةيزيهحتلا ةسردملا ىلا لقن

 هدلاو يفوت ليلقب كلذ دعبو طاشنلاو 0 لاع د انفأ 53 تاوئس

 سس اروظم ةصاخلا هلاعا ةراداو هتعارز و ريبدت ىلا عطةناف همتو

 ماظتناو ةيانعلا يف نيعرازملا راك نم هاوسل ةودق هلعج ام ماتهالاو دملا ظ

 نيعرازملا ريكأ نم دعل نالا وهو ماظنلاو ةقدلا ع هر لاعالا|

 رهاط سفنا| فع ريسأا بح وهو د هدح اهعتج ةيظع ةورث هلو

 يف ةوظح لان دقو هيفراع عيمج نم بوبحم ”ىدابملا فيرش قالخالا|

 يديحلا ناشنلاب قبسالا يويدخلا هل روفغملا هيلع 0 كالا لدا نيكل

 يف ةيناثلا ةئترلاب يناثلا س نع يويدخلا وعل ضيا هيلع معلا دقو فات |

 ةلمخجا يف وهو هينطولا هامل نع هل ةًافاكم ١8517 ماع مم مون كلاما

 00 مدا  رتظلا هلاجرب راكو رطقلا اذه ناعغا نمأ



 350 : ظ

 نميديدملا جاتا ناشن في زوج اوسنرف روطاربمالا ةلالجهادها ةيعبإبا هذه
 ىللوالا ةجردلا نم يديجملاو يناهعلا ياسو ىلع اضيا زئاح وهو ةيناثلا ةجردلا

1 
1 
1 
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 هاهم

 © يزمر كب نيسحولتزع لضافلا هيجولا ةرضح ةجرت
 هدج مدق يزءر يدنفا دمح موحرملا نبا يزمر كب نيس>ح وه |
 اهيف هل دلوف اشاب ىلع دم هل روفغملا دبع ىف ةيرصملا رابدلا ىلااغا |

0. 

 موصل مس هسحمسدس د



 طاشنلاو دجلا نم هيلع ناكأمل ريصق نمز يف اهظع امدقن اهيف مدقتو

 رصم ءارماو اسْعلا روطاربما ةلالج عم ةقادصلا فرشب ىظح دقو ءاكذلاو

 أشاب ليعامساو اشأب ديعسو لوالا اشاب سابع

 ةيردنكسالا يف مقم هنكلو ةرهاقلا يف دلوف ةجرتلا .بحاص اما

 وهو رطقلا ءاحنا عرج يف ةلصتم ةريخك عورف وذ ريبك كنب اهف هلو

 ءايلا تاكرشو ةيديدجلا: كنكتلاك ةينطولا .تاءورشملا عيمج يف كرتشم

 |هريغو ةتباثلا كالمالا تاكرشو

 زاتما دقو ارتاكناو أسنرفو اسمنلا ةكونب ربشا عم قيالع روكذملا هكتبلو
 يتلا هب نيكل -تاعورشملا ديضعت يف ةبغرلاب هتلئاع دارفا نم كاج نورابلا

 كاسب نا لب.هتفئاط ءانبا لع هتاربم .رصتقي ال وهو هدجو هوبا اهيلع راس

 ارقي ام ادزاتمل نقود هانم فالتخا ىلع هيريخلا تايعمجا عي 1

 ةيدالا تاعورشملا رئاسو 2 نونفلا ةدضاعم ىلا هليم

 هتنيرق .ةنورابلا ةرضح هلاعا ىف كاج نورابلا ةريضح كراشتو

 الا للا اذع ىخ ةمحلا 'ىلاعو ةريرسلا نبط نيب تعمج .ىتلا

 ,|[| دقو ةرادالاو ةلاملا بابرا نم ةرهاقلاو هي 0 1 0 نيدلل 7

 ةفاصضلا نسحو مركل لزأملا اذه ر

 ةيويدخلا لكرسلا ةسائر ةمجرتلا هذه بحاص كاج 0 ىلوت دقو
 أعلا لصنق ةرضحل ةبقرششلا اتسائر ةلوحتملا ةيواسُلا ةراحتلا ةفرغ ةسائرو

 | وحن ةقداصلا هتامادخل ًانايو نييواسفلا ةلازنلل ةيريخلا ةيعمجلل سيئر اضياوهو



 2 مثنالا ىشنم روخأب كاع نورابلا بانح ةمحرت 0 :

 كل جتتفا مأع صرعم لوا ساير وه ىشام كا نورابلا نا ْ

 ًأشنا يذلا ىثنم يد روخاب نبا وهو ةيردنكسالا ةنيدع ةيرصملا رايدلا

 ةصاخلا هتقفن ىلع ةيردنكسالا يف كب مرحم عراش يف « ىشنم» ىنشتسما

 امسالو انيق يف ةيريخلا هلاعاب روهشملا ىشنم بوقعي نورابلا ليس
 كلذريغو تايفشتسملاو سرادملا نم اًريغك اهنف ًاشنا ىلا ةيردتكسالا
 : مالا مم ىف ةحرلا هذه سحاش دج نورك كلل ندر[

 >- ومو موكب » ف
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 ه١ ةلهالا نم هيف ا فا قأكم ن رابط ىلع ةدمك نيع هرمك

 يكمل ةمدخ ىف ءافولاو طاشنلاو دملا نم هيلع رطف.الو كك

 0 قباسلا كرد اشان ق يفوت هأ روقعملا هيلع رعلأ دقو

 ةالجلا هانا 0 هأ اياك ١ ملاك ماع ف كلذو :

 ال1 ةارالا عاجلب ةيريدملا لجل اوضع بتلا 183 ةنس يفو
 لجرلاو ةفيرششلا هتطخو ةيوقلا هئدابج عيمجلا ةقثلو هيف ماعلا يارلا داقتعا
 ناسا قلطنم هجولا شاب ةرضاحلا نسح وهو نوللا رمسا ةماقلا ليوط

 رهو ةكب رعلا نيلو سنالاو ةعدلا نم ميظع بناج ىلع وهف هقالخا اما

 هذه لعلو ٠ مادقالا ديدش ا رييك .ةمحلا لانم ديعب ديلا معس
 ١ اك ا لع هدلاو ب٠صخم هل ف 2 بناسلا 2 تثافصلا

 قدصو همادقا ةلش لع ل أمو ٠ ديعلا كاد ف . ندبلا 201 ند

 بلا هيلع قاسلا ل روفغملا ها ل 05 هتمدخ

 0 ماع يريدملا رعت غأب ١ اك لع هنأ هيلع م اعناللا ىلاوت اوت م ةثلانلا

 ]وهو ةناثلا ةشرلاب ضيا هيلع مثلا ةياردلاو 00 7 هيلع وه اماشأب

 |[ 1 0 كادت لا 0 دقو هعقوم ف عقوو 5 فداص لق 0

 أداب ىلع ا نإللا ملا لد اي وهو ةمجرتلا هذه بحاص فرع

 اخ وه ام غلب نا 8 ماعناو ة هقرو ءالعو ةعفر لكل ا 9

 00و هنع ناشلا ولعو دحلا ةعفر نم هب



 1؟14 ةنس دإو ٠ راهيط ةدمت نابعش نمّو» موحرملا نبا وه
 نم ةرشع ةعساتلا غلب او لكلا موقاو يدابملا ريخ لع اشنف ةيرجم

0 



0 
 مرتحلا هروخز يدنفا ساملا ببدالا ةرضح

 تزالخ ير ٠ رم يريغ لعف 5 ةمعرت كيطعا نا ينم تباط

 نوةحمسل نيذلا نا يدنعو ٠ مجارتلا ن م هتعمج ام ىلا هفيضتل ةلملا نمصلا

 قمتسا ةمدخ جمب ماعلا وا ثدالب اومدخ نيذلامث مهتاميح تامحرترشنت نا

 رابثعالا

 يف تجرختو ١8501 ماع رخاوا يف نانبل لاعانم ةلحز ةنيدم ين تدلو

 يتلا دالبلا مازتلا ةفرح يف يدلاو موحرملا تدءاسو ةيناكريمالا سرادملا

 جرو امومثم هللا 'هافوت رئاسخلا كلت رثاىلع مث :ةلئاطلا رئاسخلاب هيلع تداع
 يف ثبلا ملو ٠ ةلئاطلا هتورث عايض ءميظعلا ردكلا و اوه هتافو يبس ناءابطالا

 تر تاونس مضي الا يلع انانح انا ودك [وج م ىمق ام نب دالللا

 ١8 8 ماع يفرصم ىلا اهدعب

 "0011 نر اف لوألا نيسلا ردملا قرطقلا اًده. ىف لع اماو
 - لوقا امىلع دهاش هلااو لوقا ناب تكا - ينأؤت ا نال [ممص هنع

 فسالاو كل دكوا يننكلو 0 ا اصلع انما تنك ييننا

 ىلا "د17 سمبل اذه نم قالا ل ينإ يحراوج الم
 يعادلا نانتما بيدالا ةرضح اي لبقاف كيلا هب ثعبا ام اذه

 هداحش الوقت
 لضافلا ةرضح ا لاوحالا لكب و دحاولا فرحلاب يل ثدرو 6 تيتكا

 ىباط ةيبلتل يددفا الوقت



 217 ب ومنع عج وو عج < وتين زوما و حق نوجا بج 0

 دي هاا دو

 ةرايلل او 0 هبأنح ف ديعل 8 اهيلع راسل 0 م ىلا ةلطخلا قيسفو ةبيئترتو

 8 رش | ىبلا ةيداصتقالا باوبالا سيدرتل ةللامل ندوب ةرادا 2 ةقئافلأ

. 5 03 . / 3-30 

 نفلا اذهب نييقرشلا ةمدقم اهي دعو ريبشلا يداصتقالا اذه

 1 ها ماظن 06 لكك فورعملا هبدرت ىلع سلحلا اذه بتر الو

 ١ تار ةيورالا رئاودلا عيمج هيلع لّوعملا يداصتقالا هجولا ىلع هدارياو
 وع

 ا ار داس نيعل ار هماظن ةلايكو بدترتلا اذه ةناض َْف ةدايز ةءوكحلا

 50 0 لوا وه ناك ذأ تايبترتلا ن ه هيف ا ف ةرادا 9 7 1

 ةير ادالاو ةيداصتقالا روهالاب هتريح لوطو ةيلاملا نونفلا نم هعلضتل هأوس

 0 لا الو ةري رغلا دئاوفلاو ةمنجا مفانملاب يردكسالا رغثلا ء ةداع

 اضر هبسكا امم هيلا ةفورصملا ةيان أاو هيلع ةروفوملا ةمهلاب هترادا قود ن اللا

 روما ءانثو ةموكحلا

 اهار>ا ةديدع تأ وب عضو دق 0 نأف ريك دل هلاعا نع انطع

 هلا هق نيبو ه4 د رصملا رابدلا ةيموم لآ هكر نَع هيف كت ف 1

 داليا ناكرا م 3 وه 0 اذه نا لوقلا ةلمجو طلخا سا ف

 اذه ه هر اني لصتا ٍي ضع اذه هلاثما ىل | اهمدقت ىلا جا نم داليلاو

 لاعا نم ءيش 00 د نع اناتك ولخ ال ىح للقلاب ةانتكا 00 لضفلا

 ا نجح ل نطولا ةهدخ هب ام هللا هقفو ليلجلا لجرلا اذه

 نسحلا ركذلاو
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 )» وسال يرلبلا ساجلا سئر 0



 سس 2 سات

 3 00 ّط ورشلا 2 ا ةيصرا حا

 اللا لا لرأي الكىف نييرغ مادقاو ةمه .ةجرتلا سحاصلو
 اهلوا دالوا ةثالث كرات ةيرحم ٠1١ ٠ ماع فصتنم يف هللا هآفوت مش دايغلا عفنو

 يناحن ا ينوت يذنفا نيا يناثااو يوللم ةدمت وه يذلا ينوت كب ديز وبا

 اذه ةرهشو رصمم نرايدتبملا ةسردمب ذيل ينوت شادرمدلا دمحم كلاثلاو

 ظ فصوت نا نه مظعا مركلا ا

 0 ل

 36 روكش كب فسويولتزع ةمجرت 4
 6 ةيزدنكسالاب يدإبلا ساحلا سيئر 6

 ١م65 ةئسوباوي ١ يف ةيردنكسالا ةنيدم يف طيشالا لضافلا اذهدأو

 بش الو ةباجتلاو ءاكذلا لئالد ههجو ىلع ربظت تناك هتيلوفط نمز ذنمو

 ًاحاجن حجو | مسراده لخدو اسنرف لاعا نع نويل ةنيدم ىلا بهذ ع

 هسورد مت نا دعبو هنارقارئاس نيب !راتم ناك هنا ىتح مولعلا يت ات يف ًاميظع

 ىلاعلا نيدلا قودنص ساحجي ف هناما اهيف مدقو اما ا ىلا مجر

 يقرتم جردتي ذخا كلانه نمو ةيلاملا ةراظن يف ةفيظوب نيع ناحت*الا دعبو

 ةراقلا لاومالل ريدم نوكي نأب ىعتنا 0 فئاظولا نم

 سلحم لوا ناكو ةيردنكسالا يف يدلبلا ساحلا ةموكملا تأشنا الو

 مماظن عضوا ةمجرتلا بحاص ةرضح ىعدتسا يرصملا رطقلاب ًاشنا يدلب



 5 هات . مدي هج جوكع -

0 

 وكمري 0 واضق ةيارعلا ثداومحلا تلصق 3 اغا ا موحرملا 6 ١

 بحاص نيعو ةيمومعلا ةيعلاو يروشلا سلجم ةموكحلا تاشنا ليلق دعبو

 يويدخلا هل روفغملا هلع معناو ةيريدملا تايعتجو ةيمومعلا ةيعملاب ةجرتلا

 دصقن يول. ىلا مهابق نم ان ودنم سراولم تاجاوللا لت ”١85 ماع يفو

 ركسلا تاقيرباف ةكرشل ةعبات نوكت كانه ركس ةقيرباف ءاشنا نعمالعتسالا

 يف عرش هلوصو لاحيف ىولم ركرب بصقلا ةعارز ةرثكل ارظن ىلقلا هجولاب

 مم هنع ىكحلا عورشملا يف لوخدلا اوبا مرثكاف تاهجلا كلت رباكا ةرباخم

 فيرصت يف تابوعصلا نه ةنوفداصي ام ةرثكل هيلا جاينحالا ةدش يف مها

 ةريصح 29 دحاو كاذب مهغلاخ ة.مرتلا بحاص َّن ريغ مهتعارز بصقلا

 نواعم ذئموي ناك يذلا رصم هديرح بحاص هدونش يدنفا سردات لضافلا

0 

 يرياقلا سيسأت عورشم كودتملا ا الهسو طوقا ةيريدم ف

 يح قع + ورش ادقعو مثاكرشو سراوس ناوخا تاجاوخلا عم وتا العفو ةروكذملا

 ةرادال مزاللا كيضقلا ديروتنا دعك اهنأب ١85 مأع ريع”د ١ يف ةلوصا

 رشع ةسخ رورمل ماع, لكن ادف فلالا ةثالث لوصح ةياغل ةققيرباثلا كلل

 كرش *أ| نا 0 رسل غاص شرع ةدام 0 6 نع كلذ لبأةم أى نوكي وة ظ

 لع مذ طيش يلاهالا لع أ عل !زوتل 11 هيلع فلا ة ةرمسع أبت |هدق ظ

 ءان يف ذك 1 0 طو كميل 52006 0 للعل 1 بصقلا ةعارز
3-3 



 د 5.28

 36 دمحم كب وت موحرملا ةمجرت 3“

 ا” هجر داو الا تلمتا اك راصتخالا هجوب هتجر تكل

 0 كا ا نم غاب الو ةيوبنلا ةرمشلل 1١52 ماع يف ةلخن ما طوريد

 اهيف تلتف ةدلبلا يف ةدوجوملا بتاكملا ىدحاب هدلاو موحرملا هدا تاوذس

 طخلاو باسحلاو فيرشلا نارقلا تاي اظفحيف عرب و ةيبرعلا ةارقلايدابم

 ملل لل كالا لل ةذع نيبتا ةريشع ةسداسلا ةنسلا علب الي

 5 الك فرع لكي تاو رشع هدم ةيدومملا لاغشا يدي قو مدلاو

 ىلا قبسالا يويدخلا اشاب ليعامما هجوت ١١84 يفو ةدلبلا يلاهاو ةموكحلا

 لابو تاهملا كاتادمع مم شيتفت ايف "هل ثيح ةضورلا تاهج

 2 داهتجالاو دجلا ىلع مهتحو مهاغشا ف مطشنو مهتاعو رزم ةلاح نع

 دإب يف مسق رظان هنيعو ةمجرتلا هذه بحاص مهني نم بفتلاو لاعالا

 و قبو طولفنم ىلا لقن منوتتس اا احا كلل كك ىولع عدت

 اهدعبو ةيلاعلا فئاظولا ىلا هلهئوي ام مادقالاو ةممللا نم ربظي فصنو ةنس

 اهل روذقملا نانجلا نكأس ةدلاوا كله يم يتلا مفار ينب ةهجلا شتفم نبع

 لظف هتناماو هدابتجا ءاقل ةعبارلا ةبترلاب كاذ ذا هيلع معناو اتاب ليعامسا

 هيلع ضم و ءانغتسالل هتفرب رمالا ردص نا ىلا تاونس ةدم ةفيظولا هذهب

 نيع 5 نينس ةدم قبو ةيناث ةره ىول.» مسقل اًرظان نيع ىتح ليلقلا الا

 يار تح طويسا ةيريدم نع ءاضعالا ةلمج نم باونلا ساجي ف اوضع



 رمد عام

 تك م ل يي ل يا

 ا
 أشاب بل يمعما هل روشفملا مايا ةيويدخلا ةلئاعإ سا ايبط اتا ١

 ةيويدخلا نع هي دلععل ابوروا لا وع 2 رخباو ا 0 يويدح

 ةدددر 0 ماعو ةياثلا ةترلا 804 ماعو ةثلاثلا ةترلا ا ماع لانو

 0 ١ ملم ماع بدتاو مداتحاو هصالخا ىلع مكاو لبلد وهو ا

 ةوصلا مومع ة رضا(

 ن أعلا ةعيفرلا

 ةيرصملا هم ىلا ةتدتلا امو ماع ندنل يف يمصلا رتوملا دفع الو

 َن اريمريم ةترب قا دل يود لا وع هلع معنا

 لاا كلو هيف لا هلاناكو رك ولا رعمخو امل ا رحياف هف أمن معا قول

 5 تافلّوم ا 55 ينيعأارمهقلا سر ا نع روم للا 0 الون عاوللا

 ةموكحلا تلسراءاموىتطالا بطلا قيتاو رشلا طلاق تا

 نرحل ةتدتا نوعاطلا ناش | تا يي ف فروع ديلا البق نءادف

 0 ةماعلا اقفل مئاضعا ند

 مردق ةعفرب اذع ءالضفلا ديزن نا هتداعس ةجرت يف لواحن انسلو اذه

 ةريسلا ْن د 0 كاذب ا قرذا مباكف موقلا ءاهحو نإ هتلزام وعاو

 حدملا تاك غارفساو ةباتكلا ة ةنوأ و انفكي م يرصدملا رطقلا ف ةيظعلا

 وهو هيقانم ىحخرو هقالخا رك فصو ف
 ف 1 لماع ماعو لضاف بتاك

0 

 ميظع نا ةفاوصلا ماع

 سب ب



 عنو ”هالع يف هللا داز ةريسلا دوم ةيوطلا يفاص رضحلا فيطل نانبلاب

 هلاتمابو هب نا
 احس مل كييك ب

 2 نسح اشاب ميههربأ روعك د لا 1 ع 00

 جباحي يف عرعرت نانبلاب مهيلا راشي ن.ذلا رصم لاجر لضافا نم. وه

 ال لا ل لقوا دكا ىلا يصب مردص دنم نآكو ةمضتلاو ةعسلا

 كس يف مظتنا 3 غأب املو ١845 ةنس ةرهاقلا 2 دلو ٠ ناشلاو ردقلا

 ملعتو نايدتبملا ةسردم لخد مث ةيئادتبالا مولعلا اهف ملعتو ةناخضدنهملا ةسردم

 لعب مناف ينرعلا رصقلا ةسردم ل> د 185ءاعو ةيكرتلاو ةيبرعلا نيتغللا اهيف

 ةعلاطملا لعاتابثو !ًداهتجا هنارقا ةءدقم يف ناكو تاونس سمح وحن بطلا نف
 ماقاو ةيرضم ةيلاسرا عم اسملا ةكلم ةبصق انيف ىلا 187 ماع رفاسو

 ةيوسنرفلاو ةيواسفلا نيتغللا كلانه متو ماع فصنو 3

 00 ردا ل ككاو نيرا نظلا ةسردم ين 8 ةنس مظناو

 نمل باث نبك د ةداش :١١5 ةس اينمزرحاو للم الؤ للك هيرتعي ال

 ا 11 ناكل اسردم نيعو هتدابش لانو رشلا بطلا اهيف سردو انف

 ٠ يريمالا ىنشتسملا يف ةينطابلا ضارمالل ابيبطو 187١ ةنس ينيعلا رصقلا

 لوادتملا هناتك فلاف الادب واا ديفعشل' نأ نود 7 ةصرف عدي ال ناكو

 ا( ردو احلا ازال يد ةموكحلا زئاود .ةيلع دمتعل يذلا روبشملا
 ءلاون ىلع 6-3 , م هبأب ١ 0 0

 هدي سايس ييسسسسسلل ل سما مم

 هة-سلسلسل



1 
 د6 ةنسلا ةرئاذلا رظان ئركف اشأ نما ةمترن 3#

 هللا دبع موحرملا هذا 8م ع الو 5 ف ١ دلو

 ءاكذلا رثاما تناكو ةنادتبالا موتعلا اهيف 0 2 7 ةيريمالا سرادملا ير ف اننا

 م نهد ريثخا ه هتان تت رع هرد 0 لو ع ملئاخ لع مولت ةهايتااو

 اهلا "هدف اسنرف نم ةيلايشلا ةهملا قسكا ةيلروم لاا يسال

 ةباين يف نيعف رصم نا 2 7 هتناقنل ةداهش م لانو قرع اهيف علو

 ةءافكلا نم رظاف ةيلهالا اطنط ةكحم يف ةباينال [سيئر مث ةطانخلا ةكحلا

 ندع كالذلو ةفراعم ةعسو ولَضْفب نوفرتعل ءامضورلا لعجح ف ءاكذلاو ةياردلا

 ارح هءاكحا ف ًالداع ناكو ةلهالا فانكسالا ةكحم يف أضاق ١845 ماع

 ءارجا لا هضقي نطو هل سيلو بزمتم الو ا ريغ هلاوقاو ملاعفا ف

 ل ئ ءالعاو اًهرام مفر اهارحم ةلادعلا

 بتر ةتمدخ هاثثا لان دقو ٠ ةنسلا ةرئادلل اًرظان 185 ماع نيعو

 هتمدخ قدصو هتهازنو هصالخا ىلع 'لدت ةيلاع
 ناشلا ةعيفرلا ناريم ريم ةبتر بيرق دهع ذنم لان دقو

 يو.دخلا ومسل ةسل 5- مدقو هدلاو موحرملا ناويد عبط ماعلا اذهيفو

 مهيلا راشي نيذلا موقلا لضافا نم وهو كلذ ىلع هركشو هنم اهلبقف مظعملا

5 



 و
 اشاب ليعامسا هل روقغملا ةلاقتسا رثا ىلع اشاب نوتسا لارنجلا ةدايق برح

 ةيجبوطلا ىلا لقنو ماقماق ةبتر ىلا قرت 1517 ةنس ناضمر ؟ ؟ يفو

 يف لاوس يالا 1 ىلا لقنو ةيبارعلا ةروثلا ءده ىلا اهيف لظو ايرداغلا

 ١؟95 ةنس تاب اة ديدملا 0 لل ناسك ةيردخكسمالا

 اللا لك 0 ف طولا ةديدش لاوحالا ىازت'ةبردتكسالا ىلا لصو ذاو
 . ةرهاقلا يف اهكرت يتلا هتلئاعب لابم ريغ هسفنب اًرطافع هكيلم ىلا مضناو

 ةفيظو ىلا لقن مث ةذسلا هتيعب هنييعتب هصالخا ىلع ريمالا وعم هئفاكق

 مهيلع ةحلسالا عيزوتو ةدهتسملا ركاسعلا زرف ىلا مث ةيبرملا لوا نواعم

 كاذ ذا يرصملا شيجلا رادرس دوو لارنجلا ةداعسنم ميدملا هطاشن قحمساف

 دنا لآ لح لابزا ةيرصملا ةموكللا تاترا ةيارعلا ةروثلا داما دعيو
 اهريفستو اهتاعم دادعا ةمجرتلا بحاصب طيناو شيواردلا نم ةأصعلا عمت
 ماظتنالا ةياغب كلذ ئاف ةينادوسلا راطقالا ىلا اهنمو سيوسلا ىلا ةعماعلا نم |
 رخا عيب ر 4 يف يالاريما ةبتر ىلا ىقرتف 'هنم رومالا ؛ 1 ا ناجبا ينيول ام ظ

 يلسلو لارنجلا عبتيل كاذ نيح اشاب نسح سنربلا موحرملا نيعلو 105 ةنس ظ
 00 ارواب ان ساس نيت“ ةيرصملا ةموكحلا نم يلطف هبل يف ظ
 اواصوو سنربلا ةلود عم ماق ١5 ةنس رخالا ىداجر هش يفو هيلط بيجاف | ظ

 فارغلت ماتا هلمت مهب طن 00 اومتيل دا دعتسا ىلع اوناك انس وافلخ ناوصا ىلا

 افلح يف هراظتنابو موطرخلا ىلا مدقتلا نع شيجلا فاقياب يلسلو لارنجلا نم

 ةراظنب ىلوالا هتفيظو لاغشا 0 رصم ىلا ةيوس اوءجر لارنجلا داعالو



 - ب ديرب لويشرا جل تحلو

 كلو رايس ةمحرتلا بحاص نعل مثوصو كدعلو ةندلا دالب نم عرف كا

 ةدانق تدع نيلسرملا ةبرصملا دوبملا ناخ دق ناك يذلا ناناكلا 17 لياكت

 لباقتف ركسعملا ىلا هيج لماكعم هرضحاف تدنج ةعقاو يف كب بوردنا

 نك ريح هدب ىدتقاو ةيرصملا م ىلا هئعاطو هءاللو روظاو دارسلا ةلود مخ

 نيفرطلا "رسب ةناث :تيشتاف ترا كداعو : شمل جياشمو دمجو ءارعا

 كلذ متف ةير رصملا ةيركملا نمتلطق س صلاب ةمغلا نا انحوي كلملا طا

 ا اع لاوش ؟5 يف عوصم ىلا ةيرصملا 70

 الق ىئاك# ةبترب ةمجرتلا بحاص ىلع ن :مسحا برخلا كلت سقعو

 مادقالاو ةلاسلا بورض نم ىذدبا اع ل 0 ١١ و 8 ةيناثلا ىداح

 يف اشاب.بتار دمحم رادرسلا ولتلود اشاب نسح سوبلا موح رملا فلخو

 عوصم نم يفارغلت رءاب بلطو هتلودل 1 واي ةمحرتلا يحاص نيعلو هيصنم

 كرا تتم 51 ماع ةيناثلا ىداج رهش لئاوا يفو ةفيظولا هذه موقيل

 اتاي نتنح موسما نينرإلا ةلودل سارالا ترف اسورو ظلما 00

 دونجلا ىلا ماضنالل ةيلعلا ةناتسالا ىلا ةيرصملا ركاسعلا نم قليفب موقيل

 اها عقاو“ ةامح رضخل ةمحرتلا يحاص ةرضح هتيعبو اهلا راسف ةيناهاشلا

 ميلعممناةلاسبلا رمدادبا امل !ًرظنو كجرازاب و ىوك نسحو حوصن يراص ةعقوم

 ةليوط ان اكلي لودلا راق ىترياد ص رصم لا عبارلا يديجلاب

 لا لسرا دق 0 ب ورؤأ مصاوعإ هلحاس 2 هروصبل هتلود هبدتا ىح !



00 

 0 ساسسا1ْ1 79 تسر مال

 لفتسملا دج مثلا هب مسوت هايحم ىلع حولت ةباجنلا ءامسو ةمحرتلا يحاص

 ىلع هلخدا مث ةباتكلاو ةارقلا ئدابم مهنع تلت نيصوصخم ةذتاسا 'هلرضحاف

 تبلطف 117١ ةنس ىتح ابيجن اذيلت اهب لظو ةيلهالا بتاكملا يف هتقنت

 0000 اق اكل ىف اوملغتيل ةذئالت ةيردنكسالاب ةيرملا ةسردملا

 علا نم لان ىتح اليوط ثبلي ملو ايلا لقتناف رايثخالا مهيلع عقو نيذلا

 ةبتر ىلا قر 177 ةنس رفص " 4 يفو اهقدا ةيركسعلا تاكرملا نمو هرفوا

 0101 رخآ عيبرا 7 ىو ةيملا يراوسسلا ةضولم ىف: ىناث مزالف

 ١١81١ ةنس بحجر 18 يفو ى وجب وط يالا ىح ١ يف لوا مزال ةنر ىلا

 115 يحباوط قالا حل ؟:ق يناث ى 0 ةتر هتقاذحو هتيلهاب قعسا

 ا عيب ر 4 يفو تاجا همايقو هداهتجا ةدشل هنارقاو هءاسور هيلع

 ةلس نابعش ؟* يفو ايدراغلا ةيجيوطلا يف لوا ىشابزوي لان 158 ةنس

 هير كاداذا تدشتاو ةجب وط يالا يجرب يف نواعم ةترىلاقر'"'١

 ار ردلا ةداق تحن ةيرضم داَخ اة أف ةكملاو ةيرضملا ةموكحلا نهب

 نيفرطلا ىلع رئاسملاب داع مايا ةعضإ ماد لاتق دعب و ءاجنالا كالت نا كن

 ةيرصملا ةموكحلا تماقو ةيناثركحال دعتسيل هركسعم ىلا اعنم لك ع جرف

 اا 1 الا راد شان نتار دمج واتلود ةدايق تحت اشيج تدزحو

 لصوف رادرسلا ةيعب رصم سراب و هتلودل !ًرواي ةمجرتلا بحاص يغتلاو كاذ ذا
 نيعب راو ةسمخ اهب قبو ١١55 ةنس ةدعقلا يذ 1١ يف تبسلا موي عوصم للا

 خلا عم اوهجوتو اشاب نسح سنربلا موحرملا ةلودوةللا ةيقب راظنن ايف 5
 كل وح م



 لصاوتمو ةديدعلا سرادملاو ساحل ءأنب لع دعأسل ام اياكتلاو ةحرضالاو

 هلك رطقلا ءاحنا يف ةيريخلا تايعجلا ىلا دفرلا

 اهدسشن دعلو ُّط يم ىف ةيريخ ةينطو ةسردم ةنس نيرشع كن ىب دقو

 اهفيراصم ىلع اهعير قفنيل هنايطا دوجانم نادف ةئم وحن اهيلع فقواو هتعفن

 مثداهتجاو مدحي مهتورث اولصح نييذلا ِءاينغالا ريهاشم نم هنا لوقلا ةلمجو

 اشرق قفني الف داصتقالا لع يف هننفتب لثلا برضي هنا ىتح مدا

 اذا ليخبو موزللا تقو ميرك وهف كلذ عمو بهذ قيرط ةيا يف ملي و الا

 يف انابسا ةلودل لك ةنب نب رشع دنع نيعو“ قدس بهذي لاملا نا فرع

 هتطخ لعو نودتقملا دتقملف هلثع لمتو دج لجر هنا ةصالخلاو ٠ طويس

 مداقلا ءزجلاب نوكيف هعر اماو٠ نودهتجلا لاجرلا رحيل
 هيي يا

 36 يسن كب دمع يالاربمالا ةمجرت

 رخا عيب ر رهش نمعباسلا يف ةيردنكسالا ةنيدم ماملا مهشلا اذه دلو

 ةدلب نايعا ن نم ظال نيس كب نسح هدلاو موحرملا ناكو 1571 ةنس

 مدح ري ا اع أمرو و د هللا همحر 0 لوضانالارب ٍق هرد هرق

 بصانم ةدع يف ساقثو صالخاو ةناماب لاوطلا نينسلا ةيرصملا ةموكحلا

 الو ةيلخلا نفاد نم ذيع ناك أم ىلع تلدو عابلا لوطب هل تدهش

 عرعرت الو 155+ ةنس هيلع 5 لاعغالا يف ةرادالا نسحو كارا
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 هتورث تدازو هتراجب قاطن عسلا ليوطب ضل نهر دعل و ةيردتكسالاو

 دس

 هشح فالا رع و تغليف ًاناعضا

 سرادماهيف اوديشو طويسا ىلا نويكريمالا نولسرملا كلذ ذ نوضغيف ءاجو

 ىيرادملا كلت يف اطايقالا 0 نوري ميعم مظتاف ةيلمجما ة ةنئنكو

 وصب نا ىلا رهدلا نكلو ٠ .هركذ راملا انح هوخاو ةمجرتلا بحاص مهنمو

 ءارتف ٠ نالا اهركَذل عضوم الو اهببسب نوح انح هيخاىلا ةمهت تهجوف امل
 مظعم هموري ام ليبس يف قفناو هيخال طسوعيل رصم مدقو هتراجت لح

 ا ازال اويدخ ريا ردصتسا دقو لال نم ةمجا
 لالا 1 ةدقح اع ارفاو اًرادقم هقاقاو ةرصلا بارخ دف

 ,تفعاضتف ةماقتساو ةناماب ةيراحتلا هلاعا طاع طويسا ىلا عجر ِ

 هتورثو ىلا هجولا ءاهجو نيب ىلوالا ةقبطلا نم نالا دعي وهو تائم تورث

 0001 11 لا ذكي هقرذ اليجج ارصق طوسا ىف دان دقو - دج ةعساو
 هر 5 وركسلا صق رضعل ةيظ ظع هي رباف 4 <ةنسىئبو ٠ ابوروا 0

 لمعلا اذهو نيبروا نيسدنبم اهل نيعو طويسا ةيريدمل ةعباتلا ة 37 يب يف

 اهترادال بصق عرزتل ةعساو اضراصصخو نيبرصملا نم دحا هيلا هقبسي م

 ةثاغاو ريخلا لمعمل ىحم هتعارزب ءاننعالا ديدش وهو ٠ امل ةيفاك اهنا لاقيو

 يفلا وحن قفنيو ةيريخلا لاعالل هكالما داريا رشع صصخ دقو سئئابل
 ريغ ةدابعلا نك اما ديبشتو سرادملا تعلو نيجائحلل ًافاعسا ماع لك ه ينج
 اياوزلاو عماوجلا ءانب يف كرتشي ”هناف ىهاذملا فالئخا ىلا كلذ يف رظان



 ظ
 ظ
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 ةءاقتساو ةمذرهظاف ةيلهالا كالا ىدل ةاماحلا نف 18 ماعطاعتو
 تناتستوربلا طابقالا ةفئاط نع ابئان رصمب هتماقا ءانثا يف يضتلاو هلاعا يف

 ناكشلاب ف د 3 اق ةمدخلا قحب ماقف هب يلا ةهعرعم ل نونأق ع ف

 بابرا م اناا ف ضاعتل ١مل ماع طوبا ف اع #2 ذخناو

 ملضتم عراب ماعم "هنا هنع لوقت نا انبسحو » ةيلهالا ماحلا ىدل اياضقلا

 يارلا ةلاضاو ةماقتسالاب روهشم تائصلا لماك ةراسلا دوت نا
 يف ءاشنالاو ماكتلا نسحي ةبتكلا نيب ىلوالا ةقبطلا يف دعي عراب بتاكوهو

 داعسالاو ريخلا هب ا ميمج ىلا هل -هقفو ةيوسنرفلاو ةيزيلكتالا نيتفللا

 36 رطقب اصيو اجاوخلا هيجولا يرسلا ةجرت 6
 »6 طويسا ةيريدم نايعا نيع 3“

 رم ند هند ادللا غب الو نييقت نيوبا نم 0 3 ويامك يف دلو

 'هدلاوجّوزت نمز دعبو :انح هعما نا اهنم هلو هتدلاوةموحرملا نونملاتفطنخا

 ةشيعملا يف هدلاو ةارما عم يرتسم روغأهنا ةمجرتلا بح اص ىأر ايف اهريغ ةارماب
 2> 20 500 ١ 5 ١

 2 الو ٠ابنم ال لاعالا نايطاعتي اذذاو اهيدلاو نع هوخاو وه ذرفنا

 .رتكالا هبا نامتساف :هيدلو هناضاسياام هدياىف سلو لالا رو

 دالبلاو طويسا ةنيدم كي اهعيبل ةشفا مئاضإ هلع نم ذخاف راحتلا دحاب

 :هداصتقا نه اللام عب ىدح ةلاحلا هله يلع + باوبني 2 قس 2 5 6

 رصم نه علاضإ ولا رمضحأو طوب ريم ف 3 اجي احم قف هل هل لام س ار نا

 للا
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 ةيكلا اتسردم لخدف توريب ىلا 187٠١ ماع رفاس مث ةروهشملا اهسرادم

 ناونع اهيف ناك دقو ٠ سويرواكب ةداهش لانو ةيلاعلا مولعلا اهيف قلتو

 نرَحا عوبساا لك نم صوصخحم موي ةسردملا كلت ينو - ةليضفلا لاثمو داهتجالا

 ةذمالتلا عربا نم ناك هنا ةمجرتلا يحاص نع كو ةباط 1 الع ةذمالتلا هيف

 ج ممثاو ةباطخلا يف

 ضل رقلا ملكت ىلا هلناك دقو هرعش يف رذاعم تاوكتبم هلو ىنمملا ةقيقد كبسلا
 ماع يف هلو مغنلا ىلع رثنلا لضفب بف نالا اماون +: ءاع ىف اديدش اليم

 رصمو سلا يتديرج يف ةنانرلا ةتالاقم كلذب ديس ميظع 5 ةؤاوصلا

 ثحب كلذ نوضغ ف ناكو ةراحتل ا ىطاعت تورهب نم هتدلب ىلا دا ءالو

 نو ربتكلا الكب. لمتف سزادملا يف مهئانبا ميامت ىلع نيدلاولا

 ةمجخا هتزاتسأف ديعصلا تايح يف 81 ماع ةءام تثدح هناقنثاو

 ْ هد> لا اذ نالاعن ىسي . ه4يئس 00 ناكو 11

 ديعصلا يلاها اهلذدب دعاس طورسا يف ةيربخ ةيعج فبل ىلا ةي< رالاو

 ارفاو اغلبم عمج ةيعبللا ىلا ناسحالاو دفرلا ديد. ىلع ءاينغالا ضحي ناكو

 نيجائحلا لع يرو هيا كلل

 ةيعمجل ع ضيا لاو امى ماع ع 0 بوثا ةدلب هع !و

 يف مهنع ابئان تناتستوربلا هرائخاو : اهئاضعا باغتلا ةنهلل رس متاكو ةيمومعلا

 آول كالت ىف هرم ةلخادلا ةراظن نمرماردصو طوِما ةيريدم
 ةيناثااو نايصلا ميلعتل ىلوالا بونبا ةيحا يف ةصاخلا هتقفن ىلع نيتسردم

 ةريغك رم ام كلذ ريغ هلو تانبلا ميلعتل ظ
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 ”ناكو طايمدل (ظفاحم هسصتب ىلاعلا رمآلا ردع ىسيراظ نسر 11١
 نم الفم كذاك ام لك ايف“ صاف هي ره 1626112 يناثلا عيبر ربش يف كلذ
 ةيبويلقلا ةير دلل اريدم 1 7 م ريش يف نيعن م نوؤشلا

 هنهوت الو تاهبشلا ها مزحو مزع اذ 0 هنم ةيريدملا هذه لها 6

 ةيقرشلا ىلا ةيريدملا هذه نم لقن مث اريك الو اًريغص قحلا يف يعارب الو تالضعملا
 هتطخ ىلع اهيف ىشمو ريبدتلا نحو قذملا نم هيف دهع امب اهريسو اهترادامامز لتساف
 ريم ةبترب قباسلا يويدحلا أهل روفغملا هيلع معنا مث قدصلاو ةماقتسالا نم ةفورعملا

 تاق نآلا وهو شاعملا ىلع ليحاليلق دعبو ةليلحلا هتامادخ ىلع هل ةأفاكم ةعيفرلا ناريم

 هاضر هيف امل هللا *هقفو ةيعارزلا هلاغشا ةرظانم ىلع

 »© سوناف يدنفا خونخا لضافلا يلوصالا ةرضح ةمجرت 6

 ةمجرتلا بحاص بقانم فصو ءافيتسال ساطرقلا ىلع عاربلا طخ عم

 ل ل دلخت ين ةروث الارث *لانمريثك هيعرتشادقف الرمل 0

 هققاللم عم ةضراعلا» ةاوقو» ناثملا كانا نم هللا مانا اه هيلو ل لكلا

 هتاعفادم كلذ هل تيثن رابلخالاو ةككحلا هئلم تنعم "نسل وهو ٠ مالكلا يف

 ءايضقلا ىدل ناحربلا ةمطاسلا ةححلا ةغماولا 1 +
 لمئافور سوناف مدلاو مساو ١654 ةنس بونا ةدلب يف دلو دقو

 لاعالا نم هنم ودبي ناك امل هايحم لع ةرهاظ ءاكذلاو ةباحنلا لئاخم تناكو

 ةسردملا "ىف هدلاو هلخدا تاون عسن هرمع راص الو ٠ اهيلع لدت يتلا

 ىلا ءاج مث ةيزبلكتالاو ةيبرعلا نيتفللا ةىدابم اهيف للعتف طويساب ةكربمالا

 ىدحا ةذمالت كلسيف لظنناو طايخلا فصاو موحرملارلاخ دالوا عم ةرهاقلا

 جا 6



 د 257

 6 اشأب فص ايلع ةرضح مدنفاولتداعس ةمجرت 6
 2151 ةقرشلا عدم »

 تناكو نالا هتماقا لحتيسعشلا بردلا ِ هل زن رصم يف ةمرتلا بحاص ةداعس دلو

 أملو ةرحملا نما ؟ هال ةنس مارخلا ةدعقلا يذ رهشنم ردا ةليل اثالغلا دليل يف هتدالو

 اا هم 0027 ىلإ دعمت ءاقلا راد ىلا هدلاو موحرملا لقتنا هرمع ىنس نم ةعساتلا غلب

 ةبانعلا نسحا هتيبرت ركنا ىدعاو دبعلا كلذيف سي وسلل لظفاح ناك يذلا يل هلاوقلا كب

 ' ةيرعلا تاخالا نم ةمحرتلا يحاص سردق  هبيذيتو.هماعل ىلع صرحو َْتاكملا هلخداو

 ناك ني رشعلا نس كانا نم كردا الو رك الم اهنم قوتساو ةيسرانلاو ل

 1 نيعتف تاك روم املا نسافاد ُِق لوخرلل ةمزاللا ةقايللا فاصوال الوكعسم

 | ريظاف يرومأملا ةللنم نيع ىتحنمزلا هيلع لاط امو ةيرصملا ةيلاملا ناويد يف نواعم
 هياء مهءانثو رومالا ءايلوا بحاول بجوتسا ام لما زاجنا يف طاشنلاو ءاكذلا ةّوق نم
 كلذ دعبو ةيلخادلا ةراظن يف ءاصحالا ةرادال يب رعلا مقلا ةسائر ىلوتف ىلعتسا م

 'ارالا ةشنلا تعامل ع راكد .ةريجلا ةيريدم تاليم# رومأم نوكيل بدتنا

 دعب اهنووش كرتو ةفيظولا هذه نم ةلاقتسالاب كعك رظاوخلا تقلقو راكفالا تابابتو

 لدتا ةسفلا فصاوع تنكس الو هلبق نم هريغب ادبعي مل ةراهمو ةمهىلع اهيف نهرب نا

 ةافاكم ةنلاتلا ةبترلاب يوي دعا بانجلا يلع ماو اينلا ةيريدمل كو تخطو ملا

 طبرلاو هلحم يف لخلاعضوو مزملاب رومالا ذخاو داهتجالا دعاس نع رعمف ولاعا لع لإ

 ةرخا ٠ ١ رم يوي دللا بانللا رسف ةماقتسالاو ةفعلا كواس كلذ ف اكلاس هلحم يف

 ناكف هتعزع تدتشاو رومالل المقت دادزا كلانهو طويسا هيرب الكاو نيعو اينملا

 اهثعبم عبتلو ةريخص وا تناك ةريبك ةي ريدملا يف مب قاعتل يتلا مئاقولا نم رداغب ال
 رئاود تآلم ةربش هل تراطف ماظنلا هيضتقي ام بسح اهلصفو قيقدتلا لاكي اهققحو
 ةكيفرلا ةزياتملا ةبترلا هيلا تيدها تقولا كلذيفو ينادلاو يصانتلا اهب ثدحتو ةموكملا
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 ظ نوصملا يلاعلا رتشالا "ناش نحال
 نوم ال" كريص كل 7١ ناح رعدلاف الا كن

 هيلع 0 (ةذلام / ةرعص ءاطغ قار دقو هلوق هرعش نسأح نمو

 طوينساب ءاضقلا لاجر دحا عيدوتل تاعج ٍةاذح يف كالذ 3 مالغ هدوقي عبس

 .يعارلل ل ”(نلاخ ١ اورو عابسلا او رسا مدع نم

 ئءاربتلا وشحن :اووكرلا ل 0 ىلا لوا ريسا»

 يلا ٠م 0 0 5 م 41 ةنس يفف ةباطخلا نسحم ريتشا دقو

 ىلع هريث 13 صيختتلا نذ دئاوف اهغوضوم ةبطخ ىطخو ىفابقلا ليلخ وب

 اهعوضوم ىرخاو قالخالا نسا لضف اهعوضوم ظوسا ف ىرداو 0

 ريغ هلو ىضاقلاو ىناحلا ةقيقح نابب اهعوضوم ىرخاو هلاجرو لدعلا لضف

 ذخاو ىلع د عراشبايتكم شو رصمل داع ةال ماع يفو هيلع فقا ملام كالذ

 هاقباو هللا هّمفو ةلاعلا هتمعل هلاعا رشأنن

 يعج د ير ال سا و سا و 2-7
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 ظ اهنمو .:
 [| لحلاو دقعلا يف ريبدتلا نسحو ي م ًايلاو :ةميزملاب كلملا ددشاف
 0000000 ل2 3 م ةلاف كرما لك يف قرف
 لمه داك اب ظفلحاو يتلا, مفداو لدعلا طساو للعلا رششناو
 0ع ر) ناو اثدحو ااعدقت كولملا ةمش هذه

 اهنءو
 لمّوم ريخ تناو اهنبل رخذ 'مركا تناو ارصم نا
 0000 تالا ا اهدجحم ”ايلادرت نا. كنم ئجرت

 لمجيو لوقي نا مزعلا دقع ام اذا زيزعلا ىلع ريسيو

 حيدملا يف اهنمو

 لكم ٌردقو مزاح قي ملح يكح ”لداع كلم
 لعفا ثداوحلا يفو العف هنم 2ىضما وه لب ماسحلاك همزع

 لزازتي ال بوطخلا دنع وهف ىوضر لزازت نا شاجلا تبا
 ةيويدخلا ةرضحلا يف ريثك ميدم هلو

 همداخ هيلا ىلا طويسا برغ لبحلا برق هسفن ضّوري ناك ام مويو

 ةرشابم هيلع درف هل ناصح ةافو هيلا ىعني هل قيدص نم فارغلت هدسو

 ظ درا 1 يلا اولا
 نونملا يديا هب تبعل ناصحلا توم ىلع هن
 00000 | فياثز  نامزلا بون تفرصتو



 قطا

 دهاشلا فيلحت زاوج هيف نابا - ماكحالا يف ماكحالا باتكاهنم٠ نالل
 امو دوبشلاو ةدايشلاب قاعتت تحلم هلو دوبشلا نيب ةقرعتلاو اشر

 وزوجيال امومهلع داهشتسالا زو< نمو زوجتال امورهب داهشتسالا زوجي

 فاتك رهو نوناقلاو ةعيرشلا 8-52 ةيفوص هلاك 2 00 8

 3 ارغلا عل ا نم يندملا نوناقلا ماكحا عراشلا قا تاا هيف لواح مت

 نوناقلا داو» صوصن ىلعىنعملاب ةقيطنملا ةدي رشلا صوصن ناباوهنم اليلق الا

 : 0 - . 5 7 - د
 همن يويدخلا وك ىلا اهعفر هادلصف هرظن نمو رعشلا مد مات ماملا هلو

 اهعلطم قلاسلا كويدحلا 1 هدلاو ةافوب هيزعيو اهيف
َ. 1 0 

 0 1 ا
 نمالاب لك نكل ىرع فوحو ةشحو قباس دعل نم ل ضاع

 : را | 286 0
 نكد ىلا انيوا نكراتتاف ناف ىثو دق رخا دعب نم ئسر دوطو

 نصغال نصفلا نمآلا لقتنن لف ىوذ ْنصغ لبق نم اشن نصغو

 ينك 'ض بيطايو يقالان ءينجنو ةلادع راع يضمللا 9 انينج

 موهسا اهمدق ىرخ ةديصقو اهمطلان ةعئازبب دبش لاوخملا اذه ل 11

 : املظم ىف لات ىضالا

 لفكت ينامالاب رهدلا كلو .... للهو كارذ يف دعسلا ريكا

 لدجتو < هلق لك لام كنم:نامزلا تومكو
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 أ رخاوا يف كلذو هق نرك اطنطب ىاحلا مف يدنفا ميركلا دبع ةرضح

 ظ 0 امك مسغنل فا مث ا روهش ةنالث هق رغسأو م ١ ملالو 0

 اهدا“ من هيفو م 1845 سطسغا ىلا اهب رساو م1885 ةنس كلذو اطنطب

 ةرضح و كرتشا هيفو 1851 ةنس يام ىلا طوسا ةنيدمب ماقاو ىلبقلا

 لاعالا يعأو اودو كا اراشالا ةرورض تضقو يفاقللا يدنفا مخ لضافلا

 ةىصلا يعاودلا مط بصف ا ةيئزحاوا ىلا ام ماقأف رصمب هتماقأب

 ةمه لكي هلاعا رشابو ايلا داعف ط سا ىلا دوعلا

 امو ةيفلا نوناقلا يناعع برقنتلاو ثحلا ٠ ارو 5 نا دانعا ةيرضحو

 0 ل ٍ.اج ئدابمو رومأب ءاضتلا مدح 8 اريدكو ىتش عيضا 39 ف ةلادملاهبجوت

 رولا اهل قراط لوا نى اا هيدا ص 2لويقلاو اضرلا نوت امدقيف مهنهذ ىلع

 خلا تناكو ةبندل راو عدللانم ةيبايغلا ماكحالا يف ةضراعلل رار

 ا 11 لل نألا ضرك لكلا لاوحالا نا اهتمو كلذ نكسب يفتت
 ا” هراثعأ لشي ىذلا لعفلا نا اهنمو دمدلاا ف اعورش ريسيال ىلا دعب

 | اهنمو لعافلا ةين زيبت لعليلدماق اذا الا هيلع ةبقاعملا نكمت ال هرابنعا مدعو

 دوبشلا ةداهش عامس نحوي 3 متخلا لصاب فارتعالا عم عيقوتلا راكلا 3

 ةسمح يضم كي هل ةعفشلا زاوج مدعإ لئاق 1 وهو عيقوتلا لوصح ىلع

 ةلكمم ريغ اهب ةطاحالاو ةريتك ليبقلا اذه نم هيدببامو 5 كفاوتح
 ركذي ال ام ىلع ةلالد ركذ اهب انيفتكا اذلو

 عبطتمل لاغشالا ةرفو ببسلو زك تافه ةيعنرتلا نباص ةرضحلو

5 
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 د6 ىماحلا يداش يبا كب دم ةّرعلا بحاص ةمجرت ا“

 36 ةلهالا فائتسالا ةكح ماما *

 دمحم نب ديز ىلا نب حودحدلا يداش يبا نب يداشوبا كب دم وه

 دم نب سيردأ نب بيعش نب دم نب دعس نب دم نب ىنطصم نبدمح نبأ | ٠

 ا تي ال ا ل

 يف دلو عرفا نالت هشلا كد قوسدلا ميهارب اربا يديس خا ىمو» نبا

 ودعالا لاطلاق هنا نم هي رم ٠41 ةنس يناثلا عير سيما ةلبل

 هلخدا تاوئس ةعبرا هنس غلب مدن 1 ةيريدم لاعا نم روطق ةيحانب

 ةنس يف ةنم جرخو فيرشأا نارقلا ارق 5 ىت> هيف روسا او ميلعتلا بتكمم هدلاو

 معلا يتلتل رهزالا عماجلاب هدلاو هقحلا ةنساا كلت نم لآوش يفو ةيرع

 ةذتاسا ةلمج نع للعلا تلت دقو ةيرمم ١١58 ةنس يجر ىلا هيف رقتاف

 5 0 هروضح مظعم هيلع ناكو ينصنملا نيز يشل موحرملا مم

 نع م ضربا :رم مثريغو ريهشلا يبابمالا زيشلاو

 5 ةروك ؟ذملا ةنسلا ٠ نع يناثلا دامح رخاوا يف هدلاو ةافو ببسب رهزالا

 ىجحي ريزءلا دبع 3 تلا نيموحرملا ىلع يدمحالا عماجلاب معلا لصاوي ذغا

 دارفا ضعب ىعس نا ىلا ءالعلا لضافا نم مثريغو يحي وحلا يعبلا دمع ويشلاو

 كوالا هيأ لارج غليب همس هعنطصا نيدب رمكالما ةدابا يف هتلئاع

 راشاف شاعملا ىلع يعسلاب لغتشي و معلا بلط ءارتب نا ىأرف ايش هيد
 دك قحتلاو هتروشم لبقف ةاماحلا ةفرحي فارتحالاب هئاقدصا ضعب هيلع





1 

1 
3 
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 يف هيلايل يبحي ناكو هداهتجا ىلع ةلادلا ةنسحلا تادابشلا هل اودهش هءاسور

 رصم ىلا لقن مث ةيبوروالا تام 011 داق لسردو ةعلاطللار سر

 مالقالا مومعل اماع اماظن كاذ ذا مضوو ةظفاحلا مالقال ارظا ا

 اد انولاف هاف ليوطلا هراثخا لعو ةعلاطملا نم هزرحا ام لع هان

 هيلع رّتعل 35 رصملا ةيوحدملا تراصو : 0 برو قالا ردان

 يلونلا ف ةرادأ 05 ةقم ٍظو ىل اير َ تاهملا ضعب صعب ءاضقل هيلو

 ةناثلا ةترلاب مظعملا يويدحلا و 0 ١851١ ةنس ةيلخادلاب يّرسلا

 سلوبلا مومع ةولصم تغاأ الو ٠ 5 عبارلا يف قالا .ةراملابو 5” ماع

 ةراظن ف ) طيضلا 3 ريدم ) ةفيظوملا يقر ةيلخادلا لع اهلاعا كتلخلاو

 ثلاثلا يديحلا ناشناب هلع معلا ١م. ماع نم سرأم رهش يفو ةيلخادلا

 نيريثكلا انمعمو سا 0 3 دقلو هتايح ةجرت نم هملع انفو ام اذه

 هماها ةدشو هئاكذ طرفو ه:هد دقوت لع هنوح دع نييدعسملا اك

 0 هاش ناك ع هلعفي ام لك يف هسفن لع اروتعم لازي ال وهو هتفظوي

 )0 ديد ءارعرت اه هلو: ةعلاطلا لال( كلا ةيدح هزل ةفادب

 00007 ةريدخلا ةدبسلل ءالولا ضلخم ةمدخلا قداصهناب ةيرمثملاةموكحلا

 اماو٠ ةشو نطولا ري ةديجلا 41 2 ققحو هيناما هلاناو ةماتأا ةئصلاب

 رح الو ابدع تر ةيريخلا هلاعا

 0 0 اا 1 02002 سس



 2 طرضلا مس ريدم راقص كب هللا ديع ولتزع ةرصح ةمجرت د

 6 ةيلخادلا ةراظن يف 9#

صع لك يف اوبن نيذلا لضافالا لاجرلا ريس مي
 6 ب ر

1 . 

 هي ليد وجل رسم ل نيم

 موقلا كقلوا دارؤا

 ا نك ةعساتلا غلب او توربب ةئدم ف ١855 ماع هئرم دح دل

 | "و ةرديكسالا ا ةر ادا واع ةفيظو 5 ير ىدح ةتفيظو

0 

 00 نكي مو مداهتجاو مدح ياسا لعلو ةلزاملاو ءا أ ةعفر ٠ نك مولات 1

 ظ مهسفلا ىلع مثداتعاب مهماتها لَ هديا 5 ذالو رثأ هذ ملاطلا

 نم دعب ةمجرتلا نحاصو ادم ًاليقتسوا 0 ىلع مهاثو ا
ِ 

0 

 ناكو تاونس عبس اهيف فقثتف نانبل لج يف هرودع ةييردم ىلا هالو

 هرمع نم ةرشع ةسداسلا يف وهو ايرواكبلا ةداهش اهم لانو داهتجالا ناونع

 اهيف ّتفو :رطوتساو هدلاو موحرملا اهلا هقبس ثيح ةيردنكسالا قو

 0 هنكلو كلذ يناف ةراحتلا لاغشا يف هدعاس نا هيلع 0 مم 37

 ةلغفاع كس هذلاو ا ةيركمل ازا ود يف مارؤتسالا ىلا نع ةثفن لإ

 0 هيلع ضمت ملو 187١ ماع يجنرفا ب بتاكة فيظوب ةيردنكسالا

 ثسمصح ١ مب 2ك ل ةفظولا هذه 0 ماقاو ةيدقلا ىقدص نك ”هريظأ

 دعب ةيردنكسالا سيلوب ةرادال ارظان نيعف هبتار دازو ةتفيظو تعفترا
 نا ىتح ةيظع ةمهو اقئاف اطاشن رهظاف ذئنقو ينايلاطيالا اهريدم لاصفنا



 | يونسلا ناحتمالا مدقلل اسنرف يف سك ةئيدم ىلا هوت مث 18489 ةئس وينوي

 || ماما وناكوفا نيع مث ١6410 ةئس ريمسد ١6 يف هسناسللا ةداهش لانو امسردم يف

 يف ١888 ةنس رياربف 4 يف ًاضيأ نيعو ١884 ةنس ريا ١8 يف ةطلتخلا ؟ احنا

 أأ ماما ثلاثلا ناحتمالا مدق املو ةطلتخلا كاحلا ماما الصأ نيررقملا نيماحلا فاصم

 أ زا هنال هيلع ةذباسالا اف ىنثا ةيصولخ ةداهش اهبف لاث سك ١ ةسردم ةذئاسا

 أ ةطلتخلا احلا ماما هلوبق دعبو ٠ ابف نحتما يتلا داوملا عيمح يف ءاضيب تامالع

 ناجيد تراب ويسملا بانج بتبكم يف نيتنس لغتشا ًافنآ انرك ذ ام ةيلهالاو

 ءدب يف يأ ١1845 ةنس ريمتس رهش يف لبقلا هحولا يف فيوس ينب ىلا لقن مث

 ا دقو ةطلتخلاو ةيلهالا كالا ىدل ًابماحم اهبف لظو يلبقلا هجولاب كاحلا حاتتفا

 | 1و ؟١ مراتب يامورلا نوياقلا يف هاذا يباتك ناحتما يف فرش ةداهش زرحأ

 هكردم ومسو هناك ز ىلع ليج ءانث ةداهثلا هذه يفو 1841 ةنس

 || ١15 ةنس ليربا ١5 يف ةيجراخلا ةراظن نم رجغلاو اسغلاوتالوصنق تملط دقو

 أ ةلاسرالل اليكو ةمحرتلا هذه بحاص داعب يويدخلا بانْلا ةموكح نم حيرصتلا

 ” ازا ىف هدمتعا هلا ةمولا ناشي تايرحنو تاقيقحم دسو اذهلف ةضاكسسن رفلا

 | ترطخاو كلذب ةيلارنحلا وثالصنقلا ىلا ةيحراخلا ةراظن نم بتكو اهركذ راملا

 000 ليرا 55 قب ةحرلا نحاص: ىلا ًاضسو تبتك ةيزيدملاو هب اهعورفو ةيريدملا

 اللة راطلا نم عا ءانن ةرزك دملا ةفيظولا ىف ءراعا 63

 || ةريسلا يضر ءاكذ دقوتم وهو ةاماحملا نفب لغتشي فيوس ينب يف لازيال وهو

 هنالو ىلع هفراعم عمجأ اذلو رضحلا فيطل ةريرسلاو
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 # ةجر
 «ةطلتخلا ؟ ؟ احللاو ةيلهالا اتثتسالا ةمكحم مامأ ي يماحلا لط رىدنفا ملس : مسالا

 يف دلو ةريهشلا لطر ةلل ةلب اع نم لطر مهاربا موحرملا ن ١' لطر ملس وح

 ةيكبل وناكلا ةكريرطبلاةسردملا لد عرعرت الو ١81 نس وموب ه يفماشلا قشمد :

 هذاتسا ناكو تاونس ينامت وحم اهف ماقاو ةيسنرفلاو ةيبرعلا مولعلا يلد توريب يف
 ةرؤك دل ةسردلان م جرخو ءارغلا مارهالاةديرح سسؤمم الق كب 0 موحرللا

 رصف 4 امش ةنسلا را يفو هسورد م امنا هل ةالعملا هدامشلا هلس دعب 6

 ناعم تقاوم مج رثم ةفطويف لد مْ 1 رازيس وناكوفالا 2 يف مدختساو

 ًاضيأ مجرتم ةفيظوب يرجبف وتاكوفالا بتكم ىلإ لقن مث ريشا ةعضب قو هلا ظ
 روك ذملا بتكملاب ةصتخلا ةاماحلا لامعأ رشابي اطالخ يف ناكو رهشا ةتس وحن ماقاو
 ١ يف ةيفانئتسالا ةيئادتبالا ةيلهالا 1 احا ف ًايماحت نيع مث ةيلهالا ؟احلا ماما

 مهو



 « اذ

 بيطلا فرعلا نم ثعْش ةكزلا ةحفتلا ناف ةبارغ الو لاحرلا نين لاثملا

 44 ضر درم كاملا ناضمر ربش يف هللا ةيأص دلو
 | امك ةعلاط ناكو ةيبرش

1 

| 

 | ءاءلع ضعب هل بترو ًايوصخ ءانتعا هنتيرتب ىتتعا يذلا هدلاو ىلع ًاديعس عاش
 سفن هل دهش ةمات ةعارب اهف عربف ةعونتملا مولعلا مهنع ىتاتل يدححالا عماجلا

 | راملا كلت ينتج ناك امنبو رطاخلا ةعرسو  طرفملا ءاك ذلاب هل اوفرتعاو هتذناسا

 َ ىنتعا هدلاو ةافو كد رمعلا نم ةرمنع ةسماخلا يف وهو هدلاو موحرملا يفوت

 ١ نا هملعل هتعارز نآش ءالعاوهتحالف طيشنت ىلاهماتهاو همههحوو صاخلا هتبب حت

 |دداولا مارك اب مايقلا كا ةشيعملا ةحار يف عجرملا اهلاو لوعملا العا

 ”تحصأف ه0 رغص قعر ًانارع انس اهكرادا نسخ 'ىئجتلملا ةدعاسمو |

 جاتتلا ةربنع قاطللا هعشتم ْ

 'قالخأو اهاوَحأ ىلع فوقولاو ةيبرغلا دالبلا ةدهاشمب ديدش علو هترضحلو
| 

 ةيروسلا دالبلا يف ًاضيأ لوحتو ةديدع ًارارم ةيعلا ةناتسالا ىلا رفاس دقو اهلاهأ |

 00 راح تابآذ ضن رشل نأ ةنانؤو اضع ءارعلا نم .نيثك ةحتدم

 هدومح كب قيفو» وأتزع هيف
 بسحلاو قالخالاو راو لضفلا يف الاقل اه اسفل ءانالا ١ لين

 يللا ةلش نم البلا راج هب به وذ دجلا فيليب نيثملا وه

 كاك. نال

 نقلا هلا لضم لايكلا نئرع ٠ ةفقاز ناآلا تناف: طنط كامن

١ 

| 

 ا” ةناكملا ولعو لضفلاب هل اوفرتعاو اهؤاملعو اهنابعا افلم مك 0! ناذو

 دقو ةيرغلا ةبريدم نابعا زاك, قم دو دسم ن الا وهو ةقرع نم لك هل فرتعا

 ١ لضف فرع نمو ءايدالا ةنسلا هيلع ءانثلاو هحيدم يف ءارعشلا ترطاش دقو

 هاَع ف ةمايأ نم هغلب و هللا هظفح مامطا اذه
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 « ةجرت »

 يبصقلا نيسح ديسلا لضافلا هيجولا

 رشع ذنم لضافلا اذه تفرع يننا لوقأ هنرضح ةامحرتب دبا نا لبق

 هنافصو ةميركلا هقالخا ةفرعم نم مالا ا

 هدم ميقا نا ةيصوصخلا يتحلصا رظنلاب تررطضا ١655 ةنس يف يلا الا ٠ ةيلاعلا

 تارو ماعلا هلزنم يف هءرزف ةجرتلا بحاص ةرضح ةماقا لحب اطنط ةئيدم 0

 لال 1 قمر 1 د ءاكذلا ىلع ًاروطقم ًايبهم ًاملاع المك ريش الشر |!

 هنض ارا ةزم وم تسرح ف5 فس ل 00

 ردات هنأ لاقي قحلاو لبق امع ةدايز هنم ىنلأف هيلع ددرلا اناو نيملا كلذ لال

 رشي مج تدل



 #« لع

 تاغصلا ليمج واح قالخالا ميرك لجر مجرتملا نا ةقيقطلابو ةلدلا

 لاقل لل نإ رك ١١ ةريسلا تللط ءارتفل نم

 ظ سردملا دبعلا يدنفا ناملس خيشلا لضافلا ذاتسالا ةرضح اذأو

 دبعلا قطصم موحرأا نا وهف مولعلا راد هةسودقو صزالا عماجلاب ظ

 معكم قفل اريشن هدلاو ةدلب يف دلو دبعلا يدنفا ناماس قيقش ظ

 هرم نم ةرشاعلا غلب الو هبوبنلا ةرجفل !؟ها ةنس كاما تاغمر نتا

 م ةِس رعلا مولعلا ققاتيل اطنطب يدغالا عماجلاب هدلاو موحرملا هلخدا ٌْ

 ضعب سرد تاونس عبرأ هيف ثكف فيرشلا نارقلا تايا ديوجت

 2 هأنحم ىلع رهظو ريا هنف هدلاو موت الو هفقااو وحتلا 21

 هبق ةدياسالا رهشأ لع ع صزالا عماجلا لا رسوم نما 4 قا

ٍ 

 سمش مهنمو اًمسلا ميهاربا خيشلا ختاشملا خيش ريبشلا ةمالعلا مهنم |
 يتلا ريبشلا ةمالعلاو يبانالا دمج خيشلا صهزالا عماجلا خيش ندلا ظ

 ةمالمعلاو ياتلبلا هديع خيشلاو يضايمدلا يرضحلا لم خيشلا اصلا أ

 هزاحا ىح لوعتكاَو ومعمل نوف 2 عرش يبومشالا خسيشلا ريب هلا ْ

 سردتلا لوا يف هساحع هورضحو مهزالا عماجلاب سرد هاشم

 ةلوادتملا لوقعملا عكا ارش هيرجه 1١84 ةئنس سردتلا يف اذتاؤ

 صزالاب نوسردم هلع ىبر ىد كنذك لَوقْلاَو اهماع صهزالاب

 زافشا هلو مولعلا راد ةسردع سرد. نال وهو ةلدلا كلا نوار ظ

 5 030 3 5 ا

 هأشاو هللا هففو تمخض تارا تاكل تح ول هنانر دناصقو ةعب دب
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 ظ ناماس |مآو ديعلا ناولس يشلا مولعلا راد ةسرد-_هو صهزالا عماجاب ظ 38
 ظ فئاظو يف ىلقتو امي دومعو ديلا ةخيشم هدلاو ةايح ينىلوت دقف لوالا

 | لوالا اشاب سابع هلر وذئملا "هالو يف اطنط ساحب ”هبوضع لثم ةديدع
 ا 6. 3

 ! 1 فوم ةلمع ساحب 1 هن رقعألا زكر نس دل اشاب كديه_سو

 ١ ديعلا ىلي ددجلا دبع تدع ناواسو قعد يوبدخلا اشاب لنعيش كهع ظ

| 
 ٠ ةمح رتأا هده ردصا ة4ةوسر ىذلا ْ

7 | 

  هلفلا اربشيف مدع ةنس ريفون رهش يف ك.ديجلا ديعةرضحدلو دقو ظ ا

 ذخأ نأ ىلا ايف مزالف هنس يفناكنأةمزاللا مولعلا اهنع ذخايل ةينادتبالا

 ظ ع هدلاو موحرملاتااتغادقن ونملا تناك اهم 2 الو ةمادتنالاةداهشلا ْ

 ١ َّض ١

 ١ دهمحمو داح هن رض > أ 6 الاب وُط ا امدوهو ديلا ةخيشم هدلاو ظ ْ

 ىلا عرفتيل دإلا هيدومت 53 ةلامتتنألا تاط هوقو قاطن عميس وت 8 .غ :

 | .مظعملا يويدحلا ومس هيلع منأ ةدملا هذه لالخ يفو ةيءارزلا هلاغشأ

 هلع رشا اممو ريتءملا يديجلا ناشينلاو ماقماقلا ةبنرب اشاب قيفوت موحرملا .

 |! 7 نيئالث. نم شك ١ رشاعلا ةلدحتىلا احتلا ةسارعلاةروثلا يف هنأ

 1 مبلل
 املإ مذ مدقو مأيح ىلع ممافامحاوضو اطنط نم هيلا أوم نيسصنشلا

 ِ ركشلا هل لوو ه..اع اولا او> رخف ةروثلا ءاضشا ىلا تراشملاب

 هلامعأ ءازج عسف رأا ناشنلا ةميخفلا ايلاطبا ةلود هيلع 2 كالذإو دأب للك



:»4 0 

 امثعلا ةكامملا نم كرتلادالب يف ركب رايد نم لدللا ريمالا اذهل صدأ

 ة هنرجه 1٠٠١ ةئسس از +اوأ يف ىف رلعا رقلا ريمالا ءاح

 ' لافشالا طاع عم ةللو ُط 2 8 ماقاوالي د 52 أه كانو همق رم ثلالامم 1

 م ينشاكلا م فار ا هينطو ةرايزإ ةرهاق مآ 3 لقا 3 4 .عارزلا

 ' يلاو نيبو هني لاس متروك اكان خيشلاليكو ةل وط ةدم كك

 ظ لاحم ا ٠ نم دالاب 0 لع مامعإق د صاال_خا و هوا ةا م

 .ةميسلا وح اطنط نع دعبت هو هلذلا اربش اهلج نمو ةيبرغلا ةهيريدم

 ظ ةرادالا نسح نم رهظا أمدعو امربوراد اةدلب وموحرملاةل<و تارتيمولك

 ظ ءازح ةضقلا ند فييسسل يبلاولا هلع 3 دالالا هده نوّوُم -ةيزادأ ف
 ا ص 7

 ظ ةعلخو ناش اضيا هيلع متنا ليلق دعب 3 ةماقتسالاو ةمحلا نم هادا ام

 ٍإ لعجو ةف.ظولا هدام هدو>وةدم ءاضيبلا يدايالا نم هلام 1 هلالد

 انادطاكالمو كا كانه هقب 0 ةلثاع نم جورو 8 م ماقاف هلغلا اريش هزك م

 هيلع ترهظو هدشأ غلب املف 0 مهم تانبو نيب بقعأو 3 ' ىبو

 | قبف أاهمبدومعو ةدإلا ة هحرشم نا هدلاو هألو ءاكزلاو كي أحلا حالم

 ا : ا : :
 هده دج ىلع هرّلا ليلا ريم الاهنر ةعر ىلا لما م ةليوط ةدم كيذك

 1 هناذو لق أم نفذدم هل دعأ ث مح ةدإلا سنا نفدو ةلئأعلا

 0 ا 77
 بها 2-2

 نيش بقعا هنأف 5 راملا ا بلضف ةدللا يش 00 هدإو اماو

 كاع دلاو وه لوالاذ ديعلا ىطص٠و ديعلا يدنفا ناملس مم تائبو

 سردملادبجلا ىعاشلاو لضافلا ذاتسالا دلاو وه يناثلاو دبعلا كي ديجلا
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 يروضانلا كب مهاربا موحرملا هدلاو ىفون دق ١٠٠١ ةهئسش يف ناكو.

 ةجحرتلا بحاص ةرضح باختنا ىلع ءار الا" تسمحاف ٠ دكاوا ةيردتكسالا ان

 2 ةيناهاشلا ةرضحلا هياع تفطعت ١؟١؟ يفو ٠ ةيراخحرسلا اذ هدلاول امْلَح

 و كشط هتخشا ع . يناثلا فنصلا نم ىلوالا ةسرلابو ثلاثلا ينامعلا ناشنلاب

 | يلاهالاةقث نعالضفوهيلا اهنوكرو هب انقل ىلعليلد اذهو ٠ يدلبلا سلجلا نويسموقل |

 . ةارسنمهنإلوقلا انيفكيو ءاهيف بانطالاوهرثام ركذ فصولا نعينغو ٠ مهنوكرو ||
 لئاسلا ةناعاو فوهلملا ةثاغاو فطللاو ةعدلا ىلع رطف اهنابعا نويعو ةيردنكسالا |

 ا هيلع ملأ ه1 ةنس يمس ٠١ يفو «لعملاهقلاوءاضنملايدارالا ةئاسألا ةعلش ى

 ظ الو هتمح ريب انناتك نر أ عدب الفم انوا ييسر ناطلسلا انالوم ةلالح

| 
 هيانسح رادقم هللاهبأنا هناربم#ب ددرت ًادحمأ دفحطلان وطب يفهل ان دلخ اذا بجي

 هتلئاعو ( دبعلان ) روهشملا يلعهرقلا ريمالا 6 ةمحرت )

3-5 



 مالو

 هب ىرذيردبلازا بسحا تنك ان

 لاق نا ىلا
 اناسنا هنم ىلظحيل تاملا نبا ينعواطي مل يبلقو ولسلا فك
 0 1 رايز ةقلاثثا ةمرلا سانا وس هلأ ه1 ةلس وينوي فو

 هتعارزو هتحالف يف الغتشم الا وهو ةياسنالا ةمدخ يف ءاضيللا يدبزالا ن

 هلاثما نم هللا رثك ١ ةعساولا ةضارآ نيبو

 ظ

 ظ

 ةيردتكسالا رار ىؤوضانلا اعاب تعا واس '
 قا ١7075 هنس نم ريا بحر رهش نم 70 يف ةيردنكسالا“ يف هتداعس دلو ظ

 ايف قاتف رطقلا سرادم ريك | لخد ٠ ًاطف اك ذهتوبص ذنم ناكو ٠ نيعرك نوبا |

 كلذلو ةيراجتلا لاغشالل ًايزيسغ اليم هل ناكو اهعورفو اطوصاب ةيبرعلا مولعلا
 ”اذذو ةمه ةيراحتلا نامعالا ءزاإلو راحتلا فالس ىف طرخما ةسردملا كرت الاخ

 | دكا اهتئاتدو لاغشالا, كاطع ى ةلاجاوتتالاماسملا يف قدتصو بيغ قذحو |
 | اتلألا ىو هلع يشل نئاثإ دي الع ةطا و داو هاوار كفعاضتو اما اجاج ظ

 | دق ااه قيقوت دم نانللا نك اي ةريضح هناع نأ ١1٠١ ةتس يفو ٠ ةنامالاو |
 ةبرلا ةيناطلسلا تاقطعتلا ضف نم لان ٠٠١5' ةنس يقو ٠ ةثلاثلا ةيترلاب قباسلا |

 [| ومسمع عنا ًاضيأ ةنسلا هده يفو ١1١ ةنس ةعفرلا ةزيامملا ةيترلا لان مث ةيناثلا
 ١ كلاثلا يديحلا ماسولاب يبلاحلا يويدخلا



 4 ؛1 ظ

 برحلا نم تليق اس اهلثماه ” اررد للا لاو 10

 لها ةزحعم ل 0 يف هللهم تءاح

 يبغ لوهملا وهفاهركني ناك نم اعجاب ايندلا يف ةديرفلا يهف

 يعذلا احيشاشجلا قاف يذلا نا .ثلعو تمس ايهما 00

 ظ 0 الوال دحا ام ءايلملاوةحاصألا خيش

 لاق نا ىىلا

 متيم لاق خأ ةحيصن عمساو

 اهمظان ةعاربب دهشت ررغ اهلكو

 هماما اهدشنا يناثلا اشاب سابع انيدنفا مظعملا ىويدخحلا ومسل ةيلع ةلاقم هلو

 ا

 كين رالور ناذردلا وا كاسل

 مع 5 قمل

 ىهذاب رعشلا ف ىدياعم كرا

 تايبأ يفامقعوىنعملا ةولح عضولا ةليمح ةيرثن ةلاقم يهو ندباع يارس يف َ

 تا وكلا تماطل ارم رد هلل أ

 هاهس اهسأ

 ع اوهدزاو اوهاسرمدم 1 ا انيماحو انيلاو نمي اودضعاو

 انف تَهاَش لدعل

 انيئارت  نهكلاب امدسس ايناضا:' تان دق ءاديإلا هللا 0

 لاق كل ىلا

 نينجا اذئلا ىرزي اوم (ةرصيوب اف 0

 | ةلمح هلو اهمظا لبضف ةدهاش هزحيعم 1 نا داكت رزد اهلكذ ا

 دما نم ةديصق اننا ةجرتلا هذه عبط ةياهن لبقو اهنم رك ذام رسشنب انيفتك ا
 يو هدلاو موحرملا 0 امو هيمحرتلا 0 بحاص اهمظن ناك ءاقدصالا

 انالوم يهدلا دحو تردغ تح  انافعضإ فا مل كلام صداي

 0 انيقسا دق كلام .نهداي

 هيوتص ردغلا لبق شخم مل ىهداي

 انقرف تضفا 1 تدب ىهداي

 اناكرأ ءالعلا

 انالوأ

2-7 

 ين نت دلا ا

 نم تمده
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 ظ راع 1 قا رض ىرادف ” ترغ دق" لوسزا ىاو

 ظ اًكبناسم“ لعأ ام ظنلا "لسالس - ىتعاقشيخازلا :ننذملا نم لّقاق

 00١ اطل نبل بوند ف ىون دق ٠ ةلاتس موناف هل اعيفش نكو

 ْ اهدان هيوحم امو ًاعبجبخيصلاو هنعيش و يداها ىلع 5

 ظ اهداشل اناحاو الخلا نسح هنركفو قيفوت كدنع لاقام

 اذه يف ةيوق ًاديؤ اليوط ًاعاب هلو امشنم لضفي دهشت ىرخا دباصق هلم هلو

 | نع قبس يذلا كب ندذلا نمش ها ةنواعم دصقب ةسردملا نم جرخ مث نفلا |

 | لانخالا نع ةلازتعاو اهذلاو ةح وسما ارظن :ةعارزلا اهطافشا ةرادآ ىلع هتحرت |

 ' ءاملعلا ريقاشم نم اذاتسا ىعدتسا ةسردملاب اهاقات يتلا مولعلا عايض نم افوخو

 ْ هذاتسال ةلاقام نمض نمو ) امرب ( سفن هلزيمل اهدعاودب ةيوحللا مولعلا هميلعتل ٌْ

 ظ ظ
 مال ار ركا لط اععل ىف ٠ ثرملا وجتلا أ ,لوع ادام

 ظ نذالا لخاتم عالة مواد 0 فاو وا ةزلس كنا
 ظ بصنلا ينع يبخنيل باو ا يدبي اف نم د اه بنرغ اذه

 الا ات اخ نا وح عطتسي ملف دن 0 5 كاد تقوس رعأو

 5 ا عماخاب معلا يجشرتم 1 يهذلا قطصم ديسلا لضافلا ذاتسالا ة

 هباوح 0

 نهذلا راثيدوهرذاتكاؤدق' .برلاو .اولاق مختتلا نب. لغا ظ

 ثح ضورعلا هّملغي ناك "يذلا هذاتسا نيبو هب ةنوغش ةضراغم ا هلو ظ

 || اهعاطم ءارغ ةديضقب ًاركدبم لاخلا يقهلعدرف رغشلا يف يردبال هناب هلغ ضرتعا ظ

 ش يحتلا اح يف مظن دالق عمساو . يبهذاي رعشلا يف يتدناعم كزتا

 : ندالاو معلا يف تذرفنا اهلا لب مدقنم رعشلا يفتدرو اهلثمام



 «طا

 ينبطاخ مث فادلب يوخم لامو
 تكلم يتلا اًضيدلا ةردلاب تلقف

 انسب دجو ىوه نمبح عد لاقف
 نسح نسووكلا فاق لاا

 هتحم نسح نم هل حالا الا

 اهحصي ردبلاو هنسح نم معلا
 اهنحاب ايدل قللت هال

 ًامدق قطّصم هط ونهف دحم

 هب ءاضتساف اليل شرعلا ىلا ىقر

 فرش العلو »تأ لسا 201

 ةلزتم دخلا يف مط تنمض دقف

 هب نيملسملل انطا مث رشيلاف

 مههاج تنا حون مث مدآو
 0 نا رلا كمسا مداف

 هتملم نم حوب جني 5 كالول

 تربشاام كالول دس بلا

 هب لحأ بج نم جني مل كالول
 هل سوت هاجن رحبلا يف ىسومو

 ةئفاهلص تدارا ا ىلا

 هل ىدباف يداهملاب لاق اميحو

 مهعمجا لسرلاو اشالل تناف

 بح الوايندلا يفكيهاضي اذ نم

 ابنت كلا تمن لاكَو

 اهيل تملا يناو يلو يب
 امرزي هللاو هنسح نه بح 8

 اهناعم وهزت اهتسح نمسمشلاك
 ايلاعم يف تلج اياحس نمو

 امرابل ًاد_ هتنجو رون سس

 تفاؤنا روج الون عما الو

 اهماح نالا وهف نيدلا ةورعل

 اهقاص ايلع ًابنر امس دفو

 ابنامأ تدادزا كب نيملسملاو

 اهوار تئجام اوفلاخ ولو ايلع

 اهمدانت ايلعلا عم 0

 اهلوع مركأ اههن كد

 ابها ناك دق ةيصعم دعب نم

 ابقاو نك دف هتتيفس اما

 انيينارا نهر ايلي .ةفاشوإ

 اهوأي ناك نوجس نم هتيجنأ
 ا قلخلا بر دنع ىنطصملا

 ابنغت يالوماي يداهلاب لاقو

 امعاسم تباخ دقو ا

 ايفشت تنأ ءاد لكن مو ًانوع
 اهماس هللاو ةدمم لكف
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 هك يلق تفداص ةلازغ

 هقارشم) نسهشلا تالي اول هنا

 اهرظان بلق يبسي نصغلاك دقلاو

 0 ا
 نر ا انس رتتع اياعال

 انيضوك الك نا ورعأل در واف

 ةييطاق ياننع تراظنا اذكهام

 اهعلط يانبع ترظن ذم هللاو

 يح يش اهفلخ نه ت 0

 1 اين

 ةلئاق يهو ايوا تفلت ساق

 يتيطاخم اهم تردص اميحو

 ينبأ ينركس نم تقفو
 اا ل م

 0 يمحر أ

 ةدهاشبم

 بعت يفو لذ يفانا اميبو

 0000 0 سل ل هيلا ردم لاا .نم امري ةدلب يف هللا هظفحت دلو

 نم ةنماثلا غلب الو ةيرجم 65 ةنس كرامملا |

 املالخب رعت تاونس سخ ةدم اهب ثكف ةيبرعلا مولعلا اهف ىتلتيل ةيريمالا اطنط

 مدقتلا يف الاثم ةسردملا يف هدوحو ءانثا ناكو ةضايرلاو فرصلاو وحنلاو باسحلا

 هاكر نم رهظام اي ةددك نا ١ 1 | ها شارك لع حاحتنلاو

 1 يفو رغصلا نم رعءشلا مظني ناك هنا تح وحنلاو فرصلا رع يف هتباجمو

 يهاهو ةيوبنلا ةرضحخلا ا حدمي 0 مظن ةسردملاب هندم نم ةسمحلا هلا

 ةيدمحملا ةرضحلا يف ةيقيفوتلا ةدصقلا اهامسو اهفورن

 (ناللا ردب تلححلا مح نم

 اهكاحي ًامود اهلاف تدغ ولو

 اف ىضر ىلحأام ردبلاك هجولاو

 اهمداعي ىمضأ نم ءاشحأ بيصت

 اهشنم لح ليسلس اهقبرو

 اههاضي انلق نا مثال نسحلاو

 00 نالوا اذح ةرررلا

 5 طاالا و ا تبعا

 امراوج مهلبال رولا يهلحأ
 اهواك نيعلا عمد نا يتجهمو

 ( اكد كلو ماركلا نح

 بف امو اسدلا نع القع تبق

 امدفأ حورلب ولو .اهار رآوف

 اسهقالأ مامح انا لئاسأ

 ابن العلابتر امم خيشب ذاو

 ةسردم يفهدلاو موح رملأ 0
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 نوئش ريد راصو هبر ةمح رل كل 0 لقتنا ةفيظولا هداهم فيلا م

 ا ! عيمج ل لضش هنع ني اع 152 هَ ةنواعع ذاهحا كب هنعارز :لا هلامعأ

 | رع ىتخ اه ةرواجلا دالبلا نم ريثك ينو دلبلا سفن يف لصحم يتلا تالكشلا ظ
 ْ ا

 ا

 | غلب اغلو هرضح ع عةدم ع يي يدحو هس رغلا دالب 2 يف كاذ /

 : ةياغاو ةديدعلا هئاناسحا اضارنمفتو ةلياحلا نابع الا كالت مظعملا انيدتقأ ريمالا ومس

 'ةرورمملا,لامعالا هذط ةافاكم..ةثلاثلا ةنترلاب هيلع منَ ءارقفلا روع دو نيخاتلغا

 ريحا هباق ىلا هللا هّقفؤ

 سس سس رت هلي 00:

 ا

 «ةجر) ظ |
 هسرغلا ةيريدم نابعأ نيع يدومح كب قيفو لضافلا

: 
١ 

1 
 ا
ْ 
١ 
: 

ٍ 



 ميةجرو
 ك1 ةردل نا رع ناقد رع كلب ىدلانيمع نضانلا هجولا ١

 ٍ هلخدا عمعرت املو ةيرغ ١١84 ةنس ةسرغلا ةيراده نادلب ىدحا امرب يف دلو

 ' عبس ةدم اهف نكموةيبرعلا مولعلا اف ىتاَتإإ ةيريمالا اطنط ةسردميف هدلاو موحرملا

 : ! امعأ ءانعاب مايقلاىلع هتلعادي نم لبا اي دماو هدلاوخاش او 0 ِش ا

 || نم افوخو ةيعار رزلا هلا نوكك: ةراذا 0 ةشردملا 0و

 آليا ادمن هل سنتا ةحردملا. ف اعالج ىلا مولتلا يدا كح نم ل
 ءاك ذلاو ةباحتلا لئالد هيلع ترهظو ه 0 وما نب رشعلا غاب نا دعبو هلزنم َّق

 ديعن و ةربشاعملا نسجو ةنامالا نم هيف 0 مولع ةدرمهع ةدلبلا يلاهأ تلا



 4ع ظ

 4« ةجرو

 دم نب دلع نوع ربا كذا يلا
 دمح نب هدوم يوسيعلا نب هدومح كب ندلا سمش نب هدومح كب دم وه

 د يالوم ىلا ةيسن يهني هدومح يلح نب نددلا سمش نب دحأ جاحلا ن

 ظ ههجسو هل مركب لاط يأ نبا يلع مامالا ليت نسحلا |
 اك! راما“ ناار ىو فصتتم يف ةيبرغلا ةيريدمب (امرب) ةدلب يف هللا همحر دلو ْ

 "دلو هلا مهرضحتسا نيصوصخ دلال لوول اعتو ةيرجغ 47 تأ
 ىلع ترهظ ةدشأ غلب املو 5 نأ رمل تلا ير قد نءدلا سمش

 ةدلبلا ىلع ةدمع نيعف ريخلا هيدلاو هيف مموتو ءاك ذلاو ةباحتلا تامالع هايحم

 ةدزبلا يلاها عيمج امر تشرك ١و زا داو ناكام ًاريثك حلسأو اطامعا راداف

 طاشنلاو ةعازبلا نم ف رف 1و ل ا نيت م مهايا هتلماعم نسحن ||

 ف اوسع نيعو هثلاثلا ةمرلاب يويدخلا ومس هيلع عنأو هنوركشي هءاسؤورلعجحام | ا

 قبسالايويدخلا هلروفئملاوم ةرئاد ينآشتغم نوكل ىعد مت نيناوقلا ىروش لب

 ةريحبلاةيريدمل اليكو نيعت مث ةيلاثلا ةبترلاب 'ىفوكو شيتفتلا لامعا يف ًاريثك ىنتعاف |

  قباسلا ىويدحلا هل روففملا هيلع منأو لمع لجر هلا هطاشنو هتمب نهرب تيح

 او ىلع ةميظع ةدياغب تداعب ل هنامدخ ا ليا 5 ةزيامملاب

 ظ
| 

 55 000 دز يح يذلا فرادو قلقلا ب يبل اطلب ن٠
 | ءاقلو ةروثلا دامحا دعبل هتفايض ف اوشو ةلماعم نسحأ مسهلماعو هللا همحر

 0 باتك عم عفر ناشينب لكابلاطيا كلمو نائويلا كلم هيلع منا كلذ[
 ١١ ةئس يفو ١٠١9 ندلاسمش لضافالا هلاحنأ اكران ءاوام ةنلا "لمحو هللا هافوت ١

 هتميق لشهال غلبم هتفلك اهءا لاغو) ءانس لمحأ هيأ.ح ةدماهانب يتااهايرس يف كب قيفوبو كب |

 هعسأو ةمحر هللا همحر هؤانبأ اهب نتي ةعساو كالماو (هينج فلا نيرشعلا نع

1 



 #ط

 | 0 3 ع 1 ع

 ا اساذل أ سف م ر>سلا باص هيعدبأم لكو اهءاو أ ىلع |

 ظ ظ
 ٠ ٠ اهقدص ىلع ةعامم ةلدا هل م م م ىوعد قدص.ال لقاعلا نكلو

9 ١ 

 اف ليخدلا ناو !متافدارتم ةرثك ليلدب ةفلتخم لئاق تال ةيرعلا ناو

 يف م خاسنلا ءاطخ# ضمت ةريثكت الك لصأ ناو . اريثكن ظي امم رثكأ

 عماطم 1 عضت نا ةموكملا ىلع ناو . انحن ان ناذ احن ةلك |

 ظ لامعتسا يف ةرهملاو نادبالا ءايوقال ادح مضت م« ضرالا ىكلامو ءاينغالا

 ظ اك ناو < ريعلاب رارضالل مهتحلسا و مهنادبا اولمعتسا ال ىتح 0

 يواسي ا تاونس عضب لكاملدبت مث ديق ريغ نم ةيضفاا دوقتلا كسا
 ا 00 ٍِ
 ١ قاصنتا تدرتسا امل ارتلكتا تلعف !كةراسخلا لمحتتو ةلصالا اهمق

 ' ل ةلمالا اهمق ىو اب اع اهلدباو لامعتسالا لوظي ةصقانلا تاهنجلا
 أ . 7-آ- 08 7 0

 ْ فطقملا تاع َّى اروطسم هأر امم كلذ ربع

 ظ ءاسنلا تايلضف نه يهو تاكربتوقاب ةديسلاب ١م08ةنس نرتقاو | ٍ ظ

 | ا 3 ظ
 هيأاقد_صال أبدا هتاعحو هد تدئارق انتا نوغلاو املع َنهرقوأا ندمو

 ؤ
 ةلداوم نمهنككو دج ا بسك وهو ٠ لضفلاو للا لها نم ريتكلا ظ

 '0 همم ىلا ةحبلا ةحارلا ىلاو يأرلا يف هل اهكراشم ىلا ةيقنلا هلاغشا |

 ظ
 ظ



 «ةلاؤا

 ش ظ 0 اا ا
 ادج ليلها
 م 6 ل 01

 ْ د ى ىلوطلا ديلا 1 1

 ظ  امالضفو امماملع 0 7 قار دمك ةنس ايروا مصار هءء.رازو :

 ”هباتكلل عر هقمصر 2 ماعلا ا ضرعملا عن مج ةنلط هد ا

 .ةغللاب ةهسم ةلاسر كلذ ينااشناف هلق وسلا ا ناو ل

 ظ عمجملا كلذ تاساج ىدحا يف تلت >2

 | قرشلا“عورت لل نيكارينسالاو نيس روآلل مولع لقن يف هلضفو

 قرشملا ءاثا هملع ال را ل هلو ٠ دحا هيف عزانب ال فطتنملا ةطساوب

 ظ لئاسملا قيمحن ُْف هيلع لودمتع اكريماو ايروا ءانعلع نم نب ريثك" نا وهو : ٠

 | دهللا لذبي وهو كلذ يف هنوبتاكف ةيبرعلا تكلا ىف يتلا ةِبملقلا |

 3 دعا هاي 1 )0 علطا ةقيلتلاو للاي لوطا اندشالو

  هنظام يناماعصأ مد دابو فطتقملا تادفد 100 حرشف هتةسالفو

 ادمور مد بهذم حر تءاطخ قا و 1

 ا نيذلا نا لاقو "يث ل يتلا ةيهلالا ةردقلا هنم فاي مل هنكلو

 ' قلاحلاب داقتعالل ضقانم ةيعيبطلا بابسالاب عاونالا ءوشن.نا نوميزي |

 تازجمملاو بئاجعلا ناو ٠ نورديال مهو هتاللس نم ةعيبادلا نوجرخم



52 
 ْ معلا عورف 15 ةنليراسو و وتعتو ئويساسو كرايسنو نوتسداللع مسا

 أهمدق ف 0

 اذاف نب رخاشلو نيمدقتملا لاوقا نيب ةلياقملا يف ة رك ةَش رط هلو ظ

 اخ همْلاو باهسالاب نوثدحملا هيف هلاقام ل ل ا

 ظ نان ويلاو برعلا ءاملع نم نومدقتملا هيف هلاق

 ظ مجاعالا بيلاسا نع ديعب وه م" ديقعتلا نع ديعب سلس هؤاشناو

 اع دعيو طاقال بيرغ هركي ونهو ٠ ادع رتب نيكل قاك ولو

 لكما لعاايم .ىازملا ىذا انف هباغال ةليسو ةغللا بس هنال هدهج

 عابالاب ريدجلا حيصفلا وهف ةغللا دعاوق فلاخت لو امم رقاو لبسلا

 . عمس كلا رع نم ةزيدع: ةعبازلا يف وجر هلا نيكلا مظنو ظ

 . رعشلا ةعاضب نال ود يجزابلا فيصان خيشلا م وحرملا ةينرعلا يف هذاتسا ظ

 ظ رعشلا نع .بغرف ءارعشلا ماقم طحئاو دسك بدالا قوسو ت ران

 اهلك هرامشا دجن اذهلو قولذم ىلا فلزتلا يف هلوشال نا ىلع ياك

 عادوو سب راب عادو جس الو ابروا دهاشم ايضالكا الر وأ فصو يف

 ظ هانعم فَي م ظ:ةرك اذلا هتئاخو تيد لثقلادارا اذاو وبلا سار سو ودل

 58 دبع ما 6 وتتم اسرتك ل فتك ةقباؤيتس عبرا ماقأو ظ

 ' الو دهم دع نم يفرش ب دع دسو 10 تالا

 ىلون ام بيس ريرحتلا نع تف اوان سراف ١ ياستعمم كلنا

 هبتكي اف الاو هيف .هيلاشنالا تاالاسقملا ةةياتكو هنم الدب مطقملا ريرحت
 0 38 0 : 5 ظ



 منجا

 هناف زياكن الاو برعلا مم ٍ هلالاتك ةريبقك بتكاوأ ريك باتك 0 ا ل اا

 نا رطضا يزيلكت الانتلم ىعاشلاو يرعملا ءالعلا يبأ نيب لباب ذخأ ال[
 دقق فورملانئلم ناوبدو ديزلا طقس كفل يرعملا ناويد حقا ظ 1

 نيج يتلا تاسألا لك لآ راقاو ىرالا ذود ىلع داع مث سودرفلا َ
 0 ا قع ناله قايد لعورتو لك اعشأ يب اهللاطاعاملا أ

 ةمدق+ نين لباق ال كلذ لثم لمفو ابق امهارطاع قا 1 ا

 يناسنالا عامجالا م | يف رسام تر م فوسشام / 4 3 نودإ> ن 1

 ا 5 كلملاو يبوب الا نيدلا حالص ن ذاطام 6 هريس نيد اعنا 01

 يزيلكن "الا ديسالا و

 ا ف رانلاو كفيلا 2 اشأب نيت الس 1 هصدخلت لببقلا اذه ٠ ندهو

 ةليلق لوف يف « نادولا 1
 ا 1

 ظ علا تل اهملاو بالا لف نع نع ثكثحبس 2 وغلا مي لع هصرخو ظ

 اذ ةينلغلا د لات 0 را 0 و فيت ف 7 1 :

 نيا ولا 00 035 اما 1 هرم 001 5 8 0 1 :

 الا ةيملعلا ايد ف مان اناا ة همم ع ةلاقم 7 8 ايو ا يداوب يأ

 لام اهدناوفاو : ا هلق رشن 5 ه0 0 ىف اهرشنو ام ءآأ اهجر ا

 5 ا
 شو كس يبسكهك ةفسافلا ني معلا نيل ا هؤاَرق |

 ةيسايتبلا .فحصلا مارق فلا 5 لتالوروتبسابو فوخروا ا



 نال

 كلذ لبق نموت راعدشالا نتعاو 1 | ما [ 7

 لدفلا لئاير اعامدو لغالا دمدفلا ىلا ةتلحر يف اهنتك لا

 اد د ك5 اد هاشم اهامنو ابروأ مصاوع ىلا هتلحر 'يفو

 ءاراو ةايملاو ه «لوقعلا سايقك» ةيفسلفلا ميضاوملاو ٠ فطتقملاو

 ”هيرحو» « لوقعلا ىئاربغو ,« سفنلا يف سانلا ءاراو » «اهف ةفسالفلا

 نادت للا عراق جرد يل ةلثمالاب ذاع اهأدب « ةدارالا
 اولا رووج لع اهك ارد ردا تايلكلا ىلا تانزطا:نمو:تادزخملا

 اناجلا يو ةيعامجا وا هوك 1 هع تناك ءاوس ةيملعلا :هيضاروملاو ظ

 ظ حاضيالا و طسبلا كلسم اهق كلس فطتملا تالاقم ل ربك الا ظ

 ا اهسرقتل اهطسو قئاقحلا 0 هدكل لك يف هيلا ع يذلا هض رغو

 ١ هحفصتبو ةتملاطم ىلا يقتل حار أم ىلع راصتقالاو ءارعلا ناهذا نم

| 

4 3 

 ٍإ أح ل ل زكي نا تدي ف هدم مامطلاك 0 ل ههدم ْن هو

 ا 20 ل نو هش ءاميأاو لقملا لوخدل 1 كفَم تت ماوشلا لك نم الاخ

 انآ اكتم عفت لو

 ريغ 51 5-5 ا وا ادساف ناك اذا اهرشيو ةدملا مختب ماعلا

 ظ

 ظ
 ظ للم ريغ نم ءرملا

 ا
 ا

 هب لقعلا مختا الاو هيلع دئاز ريغ فافكلا دح يف
35 

 و

 حك ع 03 ا

 ر  قانكل نع [كيااز وا غضملا و خبطلاب مغفل دعم
 وح ا

 مفانم اا انا 4 أمهم تع 5 الو ا وخد الو

 حفصت 1 00 هلام هب مك وعدم | 4 1 و 20 ميدمتو فطتقملا ١
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| 
 'يجيس © (عؤايلطو رسمه 0 امهم تحرق هيلا امهتقبس دق ةيملعلا |

 4س كب اع . ايتيم 58 10 أ يقف فطتقملاب عم روكا :

 ريشام الا هتالاقم لكل قالا فاعلا مقل غرفت نا دعب امسالو هيف 1

 0 كنأنو 4 انملا م راك هباونأ ماما ناكلا وهو هريغ 8 تحب أهم ١

 20 ل مال بابو ظيب راغتلا بابو لنكسلا ريد دن بابو ةعارزلا [

 . ةدحاو ةلاقل ةمزاللا داوملا نع ثحببوهو لماكع وبسأ هيلع يفي دقو |

 عشب هل لأاغلاو مدحاو ةلك نع ء فردا وهو ءايأ هيلع يضع دق لب ا

 ا ريكا الق اا ةعباسلا وأ ةكلداسلا ةعاسلا 11 ف

 ا هيضتقتام لع ف لظتتلا تاحشص نسمات واتاحنض سخ لاما

 | يضق و ٠ ةفلتخلا فحصلاو ىتكلا يف ةعجارملاو.قيقحتلاو قيقدتلا نك

 ةرادالا لوو سل مامهالاو تاداؤويلملا 3ءأا رو ةعاالعلا ف راملا ةَش

 ا كرم ديال هي ءاو نر مدنهم و 3 نوهلتع ا ءارق نا هملعأو

 ' ذا ةنليحا نم وج يلكا هدي أم مهنم لك دج ىتح مهاك مهيلا عن هللا |

 : ةيفسأف ليد ا همام تناول امم ءزدح لك يف رشنلا ل ل هدهد لدس ظ
! 

 ريااوقلا نم ةضاكل ماقتل 8 6 عسل ام دفا 4 7 ةسلعو 1

 0 5 3 0 م 4 ا
 ةيملعلا كتيحوفلا 7 نم ةوطتمملا رامخالاو ةلزتملاو ة.تارزلاو ةيعانصلا

1 : 9 ْ 
 ْ ة5يمإلاو هيروالا 1

 ىنغلا اوفو ١ 6 ةرد>اهملاو بارتغالاو 6 اسدلا متو 46-3 ةدادنوملاك ا ا

| 
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 | ءاندكلا بطلا ةدمالثت سكردو ددشلا طلخا تول 1 كملت مما

 مولا ءذهو م ايجولوكتسكتلا ) مومسلا معو ةينيذ رقالاو ةيييتولو ال

 اايح اهل فاْؤي نا رطضاف البق ةيلكلاةسردملا يف سردت ن كت م ةهيالعلا

 )00000 داكو همسج لغشلا كلماف هيزيدلكن الات الو طملا نم اهعج ظ

 1 00 يف ثحبلاب هحنرب عودذوم يف ثحبلا نم هلمع لك اذا ناكو

 اع ةتم رخاوأ يف ةياكلا ةسردملا كرت نا ىلا كلذ ىلع ءادو 1

 اي ةرفع ئدعاو ا ارا ةئس ةرشثع سخ اهف ماقأ نا دعب

 | يف اا ل قبال ناتك ةسلكلا:ةنئزدملا فو هنو لاو

 || 0 هللا ى اك مجرتو ةمدقتملا :هثالثلا مولعلا

 1 5 املا هفنيصر عم كارتشالاب مجرتو ةيحلالا ةئكشللاو ةيدعلا ترالاو

 يللا هاشم 50 ءاماسلا وكل اطيل روس تاثك رع نواف رنوثكاللا

 ا اعضوو ٠ اهاقفمن ناموش انك ةموب ةسرد.» ىلع امهتنبجرت 000

 ظ ”هيوسترفلاو:هيزيلكتالاو.ةينرعلا يف ”هثالثلا مجارتلا
 | ىضقو رمعلا هل فقو يذلا ربكالا فيلاتاو مظعالا لمعلا نكلو

 أ ةريبثلا ةيملعلا ةلجلا فطتقملا وهن ةن نيرشعو ىدحا.نآلا ىتح.هف

 || ةتس رع سراف روتك دلا لضافلا هفيصر عم كارت شالا هنا

 | ةنس مطقملا اردصأ قل لل هوس هنار رح الظوةياكلاةسردملاىفاهو ارا

 | فطتقملاءاشنال فورصروتكدلا ومطقملاءاشنال رك روتك دلا عطقناف ا

 | امترمت تناك مهم ةنس يرصملا رطقلا ىلا فطتعملاب القنا اأو
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 مطقملاو فاطتقمل ! باحأ 0 لقوا توقعإ رو تكدلا لماعلا ملاعلا ةرصخ

 0 _- 5 م

 ظ

 قالو (هةنس ( و 2 ) وياو روس ن ن٠ ريشغ نماثلا ف نال“ ظ

 افورد اند لاو تدر َْق هيرولا ة 1 ءاكلا يي يف ةيلاعلا مولعلا | ||

 ماقاو امال 2 كالدو:اينم كتحوخ هلق م مولعلا يف سوبر واكب

 نواسرملا أشنو .ةينرعلا ةغللا نيكريمألا نياسرْلا 7 لاو 1

 اهالوق ا هيلع اوض ىعو مأش ا سابارط يف ةيلاع ة ةسردم دكيح

 و سلا ١ردنل ةيروسلا ةءاكلا ةيردملا ه7 هن زاتحا ! اه ا فو 1-0

 ١ ا كيس ردم 2 نم ىعتساف اف ةيعيمطلا ةهسافلاو ةيضايرلا 5

 سردتلاو سردلا لع ف كعو ةءاكلا ةسردملا ىلا داعو امل ةنسرل

 تاثلثملا تى اس>و ةسدتملا لعن وقيظي هتذمالت لمحو لمعلاب معلا نرقو ظ

 ةدملا ف ئافلك ةيعيبطلا تال'الا نودتصبو يضاراالا ةساس 0

 ظ دود هلا عنص هناف ذيملت وهو هباد كلذ ناكو .ةسانرهكلا سا ظ

 نسر ا مدحاف كتذائادنلا لع سردي وهو ركراب ةنحطم ادبم لع ءالاب |!

 ظ د 71 0 ١ ردن ذاتسأ 5 شاش , ةسردملا 5-5

 لءجو فلم 20 مسل ردن 0 نياح دعب ٠ انميكلا ا ىنعتساو

 ا راجتلاب ”هيرظنلا اياضقلا نرقرو ةيليلحتلاو ةيصولا ءايميكلا سرايا
 همام 0 1 1
 ظ أمحتما الانييردتلا 0 0 هنوامك هن رجل كرت م ىّتح هيملعلا :
| 



0 
 خد

 3 ال 0 ماعلا ملاعلا

 مطقملا باعصاو فطتقملا ءىشنم 5
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 0 تعط ٠ دسهعلا كلذ يف نيبتامؤرلاو نييرصملا دناوع حرش عم ةرخهلل ا
 دعب تامحرتلا عبطت ملو ةكَولاَو ةيواسنرفلاو ةيزيلكتالا ىلا تمجح رثو

 ٠ (» ناسغداتق «٠١ هروهظلو [ينمالس الا ةخعراتحرمشت ةيمارعةحنرا ةباوريض ْ

 /فاؤملا دعودقو قارعلاوماشلاحوتف ىلا ةوعدلا ر ميو امو

 مالسالا+رات لك ىلعيتأيإ ىتحاعابت ناسغةاتفدعب ةيخيراتلاتاياورلا فيلات عباتيس هنا
 ثيدح بولسا وهوةعلاطمللاليهست ةياورلا لييس ىلع ةيمالسالاة يح راتلا قئاةلارسشنف

 نممده هتاياؤرتقال.دقو : وه هقرط املثم ىلع هلق محا ةقرطب ملةسرعلا ةغللا ف

 ' تاغللاىلاهتح رت يفرشوب دق اهرثك !ناىرتوةيبرعلاةغللايف ليثم هل قبسي ملام لابقالا
 ةقراشملا قاوذانم امرقواطوانم ةلوؤسل جاورلاب ةروهشمهنافلؤوملك نا ىلع ةينجالا |

 00 دا راي ةفارتج اليف حرش ةرصتخ ةيفارعيب يع ربصم ةيفازحح (510) |
 ظ نيم تعبط ٠ةريخالا هميساقتو هتاظفاحمو هتايريدم عم ًازججو ًاحرش

 ٠ عراب صخلم نم لوالا ٌؤزحلا وه ٠ نامورلاو نانويلا حيران صخلم (١١؟)

 ظ لاكشالا نم ريثك هبفو ابروا

 ةلودلاو ةينامءلا ةلودلا حرا اهم دعب عبطت ' ىرخذا تافلؤم ةمحرتلا يحاصلو

 الوطم مالسالا رانومالسالال بق برعلا ران اهمهاىنرخاتافل وم رشاب دقو ةيزملجالا |

 روشلا ينناترص ردصتم وس رلاةنب صةسداةيح ران ةيملعةلحج وهو ٠لالطا )+١١(

 نع تلا وةسدابلا اهتسيفن الاتلخددقو تفصولا نعىغيام ةلجلا هذهةرهش يفو ظ

 فال الات ارمشعب نودعي اهوا رقف يبرغااجلاعلا يفلت هل قبس ملامراشش الاةعسو ةرلا

 | واجزو ادتاليزو «رماوالارتسواو دتطاونيصلا تح ماعلا ي يصاقايفنورسشتنم مهو

 أ رهنشا دقو اهريغو ابرواو ايروسو رصم يف اهنراشتنا ةعسنع الخف طبحلا رازجو
  اهتحط ترمتساو ةكاكرلا بانتجا عم حوضولاو ةلوهسلاب اهؤاشناولادتعالاب اهمرسشم
 |  اهفالتخا ىلع عيضاوملا يف رايتحالا نسب لالطا فرعو صالخالاو قدصلاب

 ا ار صو تحولا قدر ىوذلا ةمافة كلا ىحاض قالت انا
 | ىلع علطا نم لكو لمعلا ىلعةيظاوملاو تائثاب فورعم ةرضاحلا فطاو قالخالا | ظ

 ما دولا نم لجرلا هن ةناكم ةلهو 21 هل رهلظب 0 يش مش



 ١ ١٠م4 ةنس ةناتسالا يف ( بتكمةلح) يف رمشناو ةيكرتلا ىلاباتكلا اذه مرت دقو

 1# و

 خراتلا عم احلاديحولا خيراتلا وهو هلك مالسالا خيراتل واحنا هيفلاَغ نا حصي ثيحب

 ىلاففاّوملا همح ري دقودفصو نع ينغيام مر ينفون آلآ ق>لمالسالا ردص نه رصم

 دعل عبطي ' هنكلو 6 لا قءاوبام ىلع رييغل و ف رصل عم ةيزيلكن الا هغللا

 | نآلا ى 7-1 امنأشن 27 ةسوساملا | ةيعملا حران وهو « ماعلا ةسوساملا خعران» )0(

| 
 وأ وهو ذل هلع يام تغاب ىتح قرمشلا اظوخدو اهعرشو اهراشّسا ةضفضشو |

 3 اذه نم ةيبرعلا يف بنك باك 0

 تالالدها را هلأ ةجيرلا ساسو ةايشلا ف 0 عسي مسرعا ل

 ا اًقيرفاواسأ كلامت ران صخلم نمضتي يس ردمباتك وهو« ماعلا خحعراتلا» ع ْ

 ١ موسرلانمريثك هيفو نافوطلا ةءاكحوةيمومع هيفارغج تامدقم عم ةثيدحلاو ةعدقلا
 نس لوالا فصنلا ثداوح نمضّس ها يو «دراشلا كولمملا ةياور» (5)

 ْ مهقالخأو , 0 نيرطقلا لهو فدو عم ماشلاو 0 2 نرقلا اذه ظ

 يدهملا ويبأ مع ثداوح نمضتس ةيما ىعةيح ران ىهو يد ةياوزت 0
 لف محو ةنحا مأا ةيرخلا علاقولا فصو عم لاوحالا نم كلذ قفار امو

 ا ةيواسن رفلا ىلا امحرتب مهضعلا عرش دقو نيعلا اق اهدهاشي هنا علاطملل ١١

 ةيزيلكت الا ىلا نورخاو

 / مهداهج يف نيبحلا فطاوع حرمشت ةيمارغ ةيبدأ « نيبحلا داهج ةناور» (1)

 ةعلاطملل قيوشنلا :ةريثك يهو
 يف ماشلاو رصمثداوح نمضتنةيرات ةيبداةياور يهو «كلامملا دادتتسا» (4)

 نم ناكاامو كئلايملا ءارمالا ناح لس انو يضاملا نرقلا نم ريخالا فصنلا

 نيتسم تعبط ٠ ًايخيراتو ًايسايس دهعلا كلذ يف نيرطقلا لاحو مهدادبتسا
 ته. يه« إب عنج ع“ وع 7

 ع يف ترشن ةيمارغ ةيخيرات ةياور يه ٠ « ةيرصملا ةسونامرا » ( 5 )

 انلا رهظاو يرصملا رطقلا ءاحنا رئاس يف يودو ةنر اهل نناكف لالطلا نم

 1 هلم 0 هعمل تبيع ا رايدلا لاح طسب 56 اط 0 احا ١
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 فلا مث عونلا اذه نم ةيبرعلا يف بتكب اتك لوأ وهو نوساملا ةيممج

 ةئندطلاو ةميدقلا ايم رفأو اي ايسا كلام 6 رسهتغ وهو معلا خحراتلا

 ةشاطل ىربكلا هيديبعلا ةسردملا هتدتنا امهو ةنس رخو يفو

 اهالوتف اهف يبرعلا سيردسلا ةرادا ىلوتيل ردع نم دوال مورلا ظ

 هناناور لوا ىو دراشلا كولمملا «هءاور 0 تفل تكاد 1 ىو نيالس ّْ

 ال0 اب نكوفت رعزرص تعط جام م الاقا جفدامفا

 راو نسا كلا نع ىف هبتك عبطا ةيعبطملا تاودالا طعن. رضحتسا

 0 يهو 18957 ةنس ا 5 لالا ١ ةلخ ردصاف فلأتلاو ”هياتكلا ىلع

 0 باتكةئسلا يف اهنم عمتجم رهشلا يف نيت م ردصت ةيبدأ ةيملع ةلبعا
 يف ناكو ٠ ةبدالاو ةيملعلا كئاوتلا لضفا عماج ةثملا نع هتاحفص ديزت

 ا او ةراكا قم هيف 0 ىف لع اباع لول

 . لصاوب ناكدتكلو هنالث ن م لقأ هعيطتمس الامم كلذ ريغو تاالسا سو

 ظ قاطن عسسل سنا اذا ىتح عورشما اذه حاجنا الصوت لاههأ الو للم دا قمسلا ١

 ب ىرخالا لاغشالل نيرخآ ا سل ا

 "اقل دم لالهلا ةأنن دس ,.د0 رداد: تيلاتا لأ ره مطقلا 3

 اان كاهو عطي مل ألا ضيبلاو عبط ابضعن ركذام ريغ هديا

 نال دع تعبط يتلا هالو وه

 رصم خيراتب ةكلذف عم ن آلا ىلا | مالسالا دنع نه | وضم خعرات » )١(

 نيح نم ةيمالسالا دوقنلاموسرامف اع ممر ةيام ءاهز هيفني ريك نيدلحم يف مدقلا |

 | 1 ةنيمالسالا ثداوحلا هق يي دقو 6 يلو نآلا'ى > اهروهظ ظ



 هده
 مك دج م ع

 ظ عضو وامبما وخاو ةايرسلاو ةياربعلا سردف ةيقرشلات اغالا علاطإ رهش

 ظ | ينأب 55 هنوغللا ةيسافلاو ة ةمار ءلا ظافاالا ىف ويدل هءاتك كلذ را ىل 1ع

 . ةيقرشلا ةيملعلا عماجمالا ًاخسن هنم ثمب دقو هتافاؤم فصو يف هركذ
 . الماع وضع هنييعتب ايلاطيا يف يكواملا يوسيالا عمجلا هأفاكف ابروا ىف

 ' «قيلطلا هياورذاهاعدتةءاورتورغب و هقراغم دحا تلا كاؤ دل 0

| 

 ظ

 )دقو يناثلا لطإلا اشاب نودرغ لا رجلا و اهيلطب دحا ةمجرتلا ب>اص لعج |

 مم ةبظاوملاو دابتجالا ةجيتن ةهباورلا ثداوح درس يف فلؤملا نيب
 ةجرتلا بءاص ناشوع تاكل ىلع ةلفاحلا

 هعباقا ءاشأ ُْف ناكوزياكن الا دالب ةمصاع راز 1885 ةننم فيص يفو ْ

 قاب تملا [موصعو نا ةلكتر تاعمتجمو ىلعلا ”هيدبا ىلع ددرتب هانم

 .ءارفلا فطنقملا ةلحم ةرادا هيلا تبلطف رصم ىلا ءاتشلا يف داع 3 ريهشلا

 ةئ_س لئاوا ىتح لمفف اهرارخم يف ةدعاسملاو اًطاغشا ةرادا ىلوش نا ظ

 «ثردملا 2 خحرام» فلاق تيلأتلاو هنأ كلا لا لزتعاو لاقتساف ١مم ظ '

 خيران هوجاؤ رزمتل ةنج تابؤهنض هفيلات يف ىلاع دقو نيج ندطعا |

 انيقام لع اللون" نيسح نم وع ةلكجل ملاطف عوضوملا اذه يف 3 |

 ١ هيرصملاراثالالك هسفنب دقشو ضارغالا براضتو تاياورلا دعابت نف |

 يكد يناير تلوم كانت امل هئيضؤنوكل قاد 5

 ظ هتافلؤم عم ليلجلا فاؤملا اذه: :

 | ءاشنم نع ثحس وهو ماعلا ةيوسأملا حيران فلا ١ م69 ةئنيس يفو

 كالا 1371717117773



 0 يراك 01 رار طوع نم هلل ماما هقور نطمح ظ ظ

 ' ةداهشلا لاتف امهريغو كلب دناف روتكدلا مو>رملاو ركسدلا ىشايميكح كلب

 تاببالاو ناويملاو تايعيبطلاو ةينيتاللا ةغللا يهو. ةين آلا مولعلاب

 داوملاو يميكلا ليلحتلاو ةيندعملاو "يوضعلا ءايميكلاو ايجولويملاو

 يلمعلاو يملعلا نيذابارقالاو ةيميبطلا

 | ةيبارعلا ككادجلا بيقع هب ريصملا رابدلا َّلا كلذ 25 لع صخشو ٌْ

 ةداهشلا لينا ةدملا لوط نا ريغ ينيعلا رصق ةسردم يف ىطلا ةلمكتل

 ةدب رج 20 ىلونو ملع اب لغت_شافس طلا هع اخص نع همز 00 ةيمطلا

 ”0006 10 نادرسلا لل ةيليلا ةللا تناك ى ح دنزت وأ ةتس ودمت ناغزلا

 'لقلا ةمانص 0 تاراخملا مس ارت ايفر راسا ةاشاب نودرغ ذاشال

 ررشا ةردع وح اه ىقتف دالبلاكلتلاوخا عالطتساىف هنم ةبغر اقوم

 لان الو اهريغو ةمتملاو ع يبا ةعقاو لثم ةيب رخحا مئاقولا م ظعا ديشف |

 نيملا يأ ر برألا مقاوم نارتشا ىعقلا كالت ينلاوهالا نمواساق امع'

 لأ ًاقولاو تايم ىلتلا دهاشو للبانلا ةزوزوو عفادملا قالطا ت

 ايزملكت الا ةيلادملا ةأفاكم لانغ رهتثا ةرشع يضم دعب ةلخعا دوعب داع نا

 || ملعلا ىلا هليم نكلو حياطيباةءقاوب ةصتخلا ةورعلاو هيرصملا ةمجتلاو |

 لب ةلجا نم.هيدوع دعب هيرصملا رايدلا يف رفتس مف مايالا عم دادزب نك

 عمجم ا هيدتنا ليلش اهلاهلوصو دعبو 1846 ةنس توري, ىلا اوت رفاس

 | ةرشع يلاوح توريب يف ثكمو هيف الماع وضع نوكيل يقرشلا يملعلا
  00ن 7 طش دس ١



 «ه.ذ
10 
 هباقدضا صعب راشتساف سكلا ىلع هدعاستو معلا نم هن رش ةليسو ريخ أ ا

 | لودملاب ةيلع اوراشاو هم ع 2 ةاكريمالا ةسردملا 2 نأ
3 -- 

 ا هيدادعالا مولعلا سردل الب وط اتقوىعدتسدن ال معصلاكلسملا اده نع ا
 | - 5 - - || .٠

 ظ !: (ةفورطلا ةغاردل ردا نادم عبرا نع الضف نيتتس نع رصقال ا
1 
ْ 

 دَخا لع اهلك هيدادعالا مولعلا سردفهم نع نهوبيل نكي ىل كلذ نا ريغ 1

 ( *: بهدم > طرجا» يني درا #ييورطيه سطو و7 ار يو ادو

 1 ناسملاو ريجلاو ةسدتملاوةيعيبطلا ةفسافلا يف قبسلا بصق زاحو هزاجو ْ 1

 ظ ةسرعلاو :هيزيلكتالا نيتغالاو |[

 ١ ةغر هسورد ىلع انكم دابحالا لاثم ىلوالا ةنسلا يف ناكدقو 0٠
 ةذمال" ىلع زايتمالا تاداهش يونسلا ناحتمالا يف لان دقو نيتميظع ةذلو (ٍ

 تاقفتلا ىلع 1

 9 : مهم نإ م هناك لبو وم نم راع وا ا تيعاكي د ف 3 02 أ ١ 1 || 07 425 عش ظ
 و
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 ظ هحاحنل نورس اوناك مماف سكعلاب لب 0 ةريغلا نم نارقالا ْ

 / نيلو قالخالا هنامد نم ههنوسناؤي امل داهتجالاو ءاكذلل الثم هنوذختو ظ
 ا إ

 2 نيياللودب ىلا يتب .١# هزيل

 ' ممقادص يف صالخالاو ةرشاعملا |

 | ناكىتح نارهش ضع ملو ةسردملا ىلا داع ةيناثلا ةئسلا تناك املو

 ظ مظعم جورخ نع ىلجنا يذلا ةسردملا ةيلخاد يف هسا روهشملا لالتخالا
 ا اس 3 -. ب

 ِْ ةيلديصلا مولعلاب اناحتا مدق دقو مماج ىبةمحرتلا كا ناكو اهم دمالا و

 تيب ني

 39ج رج ويجمع سوس



 4 هذ
 رح 5 2 /' حك

 ه2 نم اناتك دجال 36 ىد ريوصتلاو مسرلاب كالذ اا ف أعلوم ناك

 كلذ لثع لغاشس سردلا نم تع الك ناكم ةمسر ن“ ىث هيلعو هيأ ظ

 جوع . ا

 اب عيضي نأ هتفو ىلع اصرح

 ةسمح زواحتال هد ةململ ةيموديم ها ةغللا سرد دقو

 ' تاقوأ رثك 1 تناكو هلل ضعبو هراهن لوط هلغش ةاطاعم عم رهشأ ءأ

 اريثكو ل امعلا نم لكي الو بعتلا فرعي ال وهو ليلا ا يف هسرد

 اًءدشلو هته ىلع سعتلا رأت نم بئاه ريغ هراهب هل لصوت 0

 اع د هش ةيع# 000

 اداه تااكف ةناكريمالا ةيلكلا ةسردملا ةذمالت نم اقع دك "يدا

 .هتبمص ىلا اهئاضعا حايترا نم هسنآ ا كلذو هتيغر فعاضتت ايس ةيعجلا
 اريثكو ةعلاطملاو سردلا يف هداهتجا ىلع هل ًاطيشنت هترضاحم يف ةبغرلاو

 مالا الا ةعوردملل هنوتسلا تاللافت>الا روضحل هنوءدب اوناك ام

 ظ تاثحاملاو باطلا عامسل

 , تاحابملاو بطملا نم هيف ىلتت ام عمسو الافتحا رضح اذا ناكف ظ

 ظ ظحال دقو ةمحو ةريغ هلق دقت 00 زح ًاببثك جرخ ةيبدالاوا ةيملعلا

 ٠ | نع 1 ةلص ةلذخلا نمهجورخ دنع ءاصخالا هاكدكأ قل مطعم عااد ظ

 ظ نم يراف ءاطخلا ءال وه فقوم هففغَقا موب يتابالا» هل لاف بيننا ظ

 ظ ءيالكل كما دوصللا

 بطلا نا هل حلف 0 تلظو هلكش آر و ص امم ةنس فو ظ
 رضح كك

 زا البحج



 « ةججر
 نادبز ىدنفا نرد

 رصع لالطا ةلج ىثنم

5-000 ١ ١ 

 هعوتجل 3 1

 ْ 0 د
 عد نإ
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 ١

 0 را ا

00 

7 110 
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 021 هم

 عع
 مهي 3
 لامعا نم توريد ةنيدم يف دلو نئذألا ىتاكلاو لضافلا ملاملا وه ١ مس 6

 ضءب يف مولملا يدابم ملعتو امكا ةجش# ؟ ك) ريشا يف ايروس ' ظ

 اريغص ةسردملا كرت لاوعالا هع تضق ىتح ةئادالا اهسرادنا)

 نا ريغ هرمت نم ةرشع ةيلاثلا غلب. مل وهو هلاغشأ يف هدلاو ةدعاسمو |

 اهنم ديفتسنال ةصرف عدبال نا هلدج بدالاو ململا ىلا يزيرفلا هلم

 دقو معلا لاجر نم هيرب وأ بتكلا نم هدي هيلا لصت ام ةعلاطمب اما
 سس ا لس

 ة/ب 2



 «؛ه19

 ةسارعلا ةروثلا عوذو ءاننا نيس نك نك هيام ركشف أهملع

 يلا "00077 اهاقال ىتلا تاضراعملا نع غر اما مأع تدح لإ

 بارعلا عنم لي يع ادا ان كلذ نع الْضٍْفو ٠ هتمواق

 ا 1 را يبا 0 هش ناك عامجا يكلذو ةروثلا نم |

 ظ دعاوا حئاصتلا 0 ىدبا دقو ٠ رم2.* يف اشاب ناطلس 0 رملا هبارس ُُف ٍْ

 اة 0 ا سال 15| تلا اذيه ةربشو - اريفك اكش
 ' ككل يق 0 3 ر - 5 ]

 ْ حاضيالا كو

 ' ةيردع 26 0 دل ُُق دلو ل رنا لام هن اماو

 0 ه رمت نم 5 داع 2 الو ٠ املكع 3 ريهس 2 رم ف ةفوثلا :

 فد رشلا ا ملا ةساردو ةررعلا ةءارعلا اف ملعتيل ةدللا سرادم ىدحا
 3 ؤ
 دقو ةيأاع ةمم اهمزالف ه.عارزلا هلاذشال عطشاو ةدشتردملا حرب 3 ظ

 2 6 رادع ىلا جا بة مسا 5 ذاما 1 هدلاو مو>ر ا لد

| 

 اعاس ااهديزب تا أهم .ةدازوا مسحت أملع رومع و ةمهو هيائعب أهراداف ظ

 0 د 5 يل كعب هكا أ

 ظ لا 0 ةفيظولا ار ملتساف , ماع هلم هب دل يلا هأ هتيختنا ّ

 بحجاولا 0 4م اعلاو ةسا1 هناق وا 1 أحضم ل 0 أهف

 | وهدس هلع أ 10 ف يأ ةيلاهلا ةعسلا قو 8 ةماعتساو 00 هيلع

 . ةعفانلا همدخو ةمللملا هلامعا ىلع دل ةأفاكم ةئلاثلا ةبترلاب مظمملا يوبدملا

 ةيناسنالا ةمدخل هماداو لم لكيف هللا هتفو

 فتح



 ة
3 

 ا ةناكملاو ةهاحولا روبكلا ريعش كل ىلع مود رملا نيا ريعش دم وه

 .يلاهالا عيجدنعو ماكملا دنع ةمانلا ةقثااب نيزاتمملا ماظعلا لاجرلا دحلا
 57 7 | 1 1 , . هس ب

 ' و 000 فئاظو نم فئاظو ةدع ق نول 3 . اراغصو اراك

 , ركذي يتلا ةليلجلا هلامعأ ةلجن هو. باوالا سام يف ًاوضع ناك هللا هافوثا

 يل



 هج 104

 بءاص يوبدحلا بانملا ىعدتسا هنافو خيران نم مأيآ ةسمدعو هب رجه

 اماح هيسدلا و يدمحالا عماجلا ةخيشم ةفيظو يف هسأ ناكم هنمعو ةججرتلا

 نم عمج َْق هءاصم نع هيزعتلا ضعب هازع اع هيطاخو ةيضرلا ةنسلا

 يسابعلا خيشلا ملعلا ماما ةرضحب نيسوؤرملا ةذتاسالا ةلجاو ءاملعلار ك1

 هلا مم امو هيرصملا رايدلا يف م ماكحالا يتفمو مالسالا خيش يدهملا

 ١ اوماقو مل ءلا تود لهال هدقش و هعيط ةقر ىلع مخفلا يروندخلا دجن

 ' ايكيزم طنط 5 ةئيدم ىلا ةجرتلا بءاص داعو 8 رصناو هل نيعاد مهعيج

 ' ماقمو عيفرلا مأ اد هيلع بحي اع 8 ارمفلا ةمدخو معلا نيملث ىلع اهف

 ل 08 ب لولا ئطز كا ف 1 رظا عيضولا

 هنلا يف ضرغل هنماكشو عماجلا ل اع ضم ماق 11١ ةنس يفو

 ' مضو اهنع هلاصفناب مركلا مالا ردصو هتفيظو نم خيبشلا لاقتساف

 هر عاجلا ةرادآ كا ئ ل عماجلا

 هناس>ابنيروا ملا دل مما لاا درتي ملعا ا رظن خيشلاو

 ١ ةحاح يف هدصق نمو 1 لئاش نود 0 ككاةعبط يف وهو نا ل

 ١ ىن دق وهذ فصو تءاد نأ ند ا مرا هدنع نم مجرب ال

 || هدلاو اهداثب يذلا دجسملا فالخ هب ريمالا ةسردملا برق اطنطب اد جسم هلل
 0 الأ برشل ضوح هناجيو نانا ترق ليس اسيا انيو

 أ رثكف صاحلا هلامنم هيلع قفن أ هعيجكلذو ءارقفلا نفدلنفدم رشع ىتثا
 ا

 هاّشاو هلاثمأ' هللا |
 ؤ



 7 رولا هيا ١ رس هيالجا .ءانسفؤلسا ل10
 ظ قفتم عامجالاب لكلا هميدتت ليف هءايلع يفدفلا عزا نا

 5 6٠م لوألا عبر 00 ءالا ف مهشلا اذه دلو

 1 د اعلا 1 هيالو هتدالو رهش فداصو ' هنرجه

 ا ذبل هيلا لزنم يف يبرو هحرض هللا درب |

 الاثم لع أشنو يودبلا دما ديسلا فيرشاا يوبنلا بطقلا ةبق بر“ ظ

 .ايعاو نارقلا ظن دئاوفلا زونك ءانثقاب اعولو 00 را يف اد هدلاو
 'انطوطق قا نمماو اا فالدتخا ىلع مولع نوم رهظتساو هينا

 نمزلا نم لمعلا هب قدصي ام فرقا يف كلذ 2 ما «ءورش مع

 ' يف يراخبلا ةءارق ةفيظو ىلوت ةساردلا لهانم نم م ىاوتزلا َ

 عير رهش يف فاقوالا ناويد نم امل بترما ذخأو يدححالا عماجلا ظ
 نم ةرشع ةنماقا زوادشال دعو هرمعو هيرجه 1087+ ةندس يناثلا

 ةجحرد ىلا هه فرشد . نسر اف ىلا هءاش را نا ىلع ٠ نينا ظ

 ا هدلاو يدب نيب ًاينشاع انما رام غرفتم موي ل |ك ناك لب ءالبخلا| ٠

 ظ لئاسما لوا معلب تعلو لع مهنعذخأ مالعالا ءاملعلاو |

 ١هيعن توصل ناك ةرخ الا راد ىلا هير ةوءعدس هدلاو لقتنا الو

 6 لع 11 /| يو دخلا 0 0 4 ردع رايدلا ُق نودش ىد_ص

 لا نواود ليطش صال ىلا باصملا لالا هب قدا ىد

 ظ ١و4 ةنس يناثلا عسر نم نيرشعلاو نماثلا مون وهو ينوب موب اطنط
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| 
 ا

 ظ « ةمجر 9
 أ

 ْ يصقلا دمحم ديلا لماكلا ريرحتلا ةماهفلا لضانلا ريهشلا ةمالعلا

| 
! 

 ا

 اها يدمحالا عماخا حبش

 ' مامالا هل دل روما لج يدجالا عماجلا 3 يبصقلا دم كيدسلا وك

 ظ بحاص ص هأ 0 ع يدمحالا 3 0 يي هلا ل كم ىلا هل

 ا 0 | . _ ج2 3 .[ 2 ا
 ينسخ بتي را ةمالعلا 0 هحاط 000 داسلا 0 هحاط ليم ديلا ظ

 1 1 ألا نرد 0 بولا كلا كلا ةملط دع ديلا

 . يالوم ماقأ ب تااطيفأ ّك يلع اء ديس نبا ا : 3 فى قسما 0 ظ

 ظ ةىيرشاو هترد أهف تركت براملا ندم ند ساف ة بدم 1 سروأ ظ

 نس نم لخحنرا يدلا 0 هنلط في رشلا اممو ةس 1 داللا ءاملا يف ظ

 أ ناكو كلانه هاهو ءازإلا دالب يف نأسملت لامعا نم ةديدق ىلا ساف

 اا نادلد نب لوا رهو هحلط شع قرشلا يلا ةدالوأ
 ةجرتلا 0 1 نم ا

 . 5 . 5-5 ْ .٠

 نم مدد تبسذلا تق و هحود ن 1 نصعء وه 1 مجرتأا بحاصف ظ

 لضفلا س ساو ول ءلا د اعدس امك ردن ودوم لا نيع ل 0 ذو تسحلالبل لصأ

 عاب عراب ”هياتكلا يفو م ”هباطخلا ِ ررد هلاوقأو رع هلأ أكف

 هنأبآ ةريس ىلع كللسو هنن أو لملك يف داجأو هنسحأ 1"يشلكنم 0 ظ |

 أ 0 ' الا لوف هف قدصف ةدوببلارو راخفلا رجش ند ةرك 9 ما ركلا

 000 0 1 ا اال

 م



4»: 
 ”هباما لكي اه كَ تاورشالا هلم ةريخالا ة 44 .ظولا هذهب يق م و دل مش

 ظ دو لجر ةناناوشحو دلل هص ةمرللا لاجر راك قرع داو ةمادتساو

 ظ اولءاو هماقم وعفر دالدلا يلاهأ ةحارو ريخ هنام ءادبا نع رتشال لحمو

 ظ 0 ندل نم ماو ةش 1 هبربدم ماو ةيطيض زو مأم كل هتفيظو 2

 1 ايل اشا ليعامسا هأ واكمل لهم كلذو ةعبارلا ةس رلاب هبوب دخلا ةميخفلا

 لامعالاب هداهمجاو هدحو هاريس نشد اشاب ليعابيا موحرملاومس قَد ا

 ةيصوصلللا ةعار 3 كتله هنو لاع 2 هيلظ لامشالا كرا 0

 ا لكي امان اشاب يعامل | 00 > |مف لظو ةيف ف وم نوعشا هه |

١ 
 5 تت هناك يبست 3 هادا بكسن نحب هرب 0

 ١ هذه هتفيظو نم ةجرتلا ب>اص 1 تولا كاذبو يا ةيلامال '

| 
 بيطلا ةدع كلذو ةيفاونلا هبربدم نع تارت نابع 0 د ا

 يقبو تايانإلا نويسموق يف اوضع نيم مث اشاب قيفوت هل روفثملا ركذلا أ
 ضالا ردص انك 0

 ا
9 
!| 

 حب 97 000 00 و.

 اوضع لريعو 10١ هئس ناضمر مو. يف ةسأثلا هس رلاب هيلع مكاو ا

 ا هر > ب ا 0 و كا ل ١ الإ ”هياغل 0 وهو يرادالا نو.سمقلا يي

 لامعالاب ةماقتسالاو لا اننوتعا ندسحو ايازملا ديمح نم ةججرتلا هذه سساسلا

 ةيماع لابشا ف 5 هنبعو اشأي يماح سابع مظعملا انيدنفأ ومس ةيلط

 ”٠ قاهملان اشينلاب هيلع معنآو ةيلام ءلا ا اسلا هراكفاب اهراظن دع ىلا
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 .هلخدا عرعر انا هن رجش 6 ع 000 رغك ةدلب ُُق دلو ظ

 |الو ةسرعلا ةءارقلا ةسراد قاتل ةدلبلا سفن باتك يف هدلاو مودرملا

 ' كالا فئاظاو.ىف لخد ءاكذلاو ةنطفلا تازاما هيلع تروظو دتشا

 لقت 3 نيالس هاك 2ك ةفوالا هيريدع ا ةلهو وآل نيعتو

 رظان نيمتو الا روهش ةعبرأ هيلع ضمت ملو الث زكرع طخ كا ا
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 اها يدمحالا عماملا ىلا بهذي نا هدلاو نم باط هيا هارد يف

 ' نامزلان م ولم 0 هش ندودوملا 2-2 ال ةرشاعم ن 38 .٠

 ل ةعلاطمو - زعم ناز هلا 0 نم 0 4 كعب هدلاو ىلا د 3

 ؟ةراواةملف لاكمال لع م ادّواو ةهانلا هدلاو 570 ةشد ىرخأ

 . ةمجرتلا ل اي لك اك 3 . مامز هيلع ةيعا رزلا هلاغشأ نوؤش 1

 | الا هللازحص ثيح 1456 ةنس ”ةباغ ىلا طاشلو ةه لك هلامعأ سراع
6 

 ظ مهما احمو لأ نلف ا " ةن يف اوذع هئيعت ةءلخادلا ةراان' نم 1

 0 هيرردملا 00 اوذع نوكي نا يعي ١857 ماع ينو تاذ ريغ ىلا أ

 ةراظنل رهظ امل 1من ةنس ينو هيريدملا سذن يف اهدالب نيبودن» لق َ

 كوس هك نيلاو يف ا نات سل ا
 01 3 0 ١ 1 5 ا تح ع 7

 4 رلا هبوب دل ا ةرصالا ندل نك هلا دحام 9 2 اعاد 6

- 
3 

 هده وهو ونام ةنس يا ةنسلا هذه نه ةح>ا يذ رهش يف كاذو ةلاثلا | * 2 0 َ | 2 0 ل 1
 - لل

 قلط هج ولا سو وسيف لح رأا اذه ا 31 و ل هلا ىد ةهظولا 7

 ةربدسلا تيط 7. رسب ول 5 ذلاو هباجتلا 0 رأ اها هياع مول |.لا |

 هلاغما نم هللا ناك هيددو ريخعأ ب 1 ةريرسلا] ٍ



 « مه

 |0000 رامز ملام ةراذآ .ةنكعت راص ىحتةبرملا ةءارقلا نم ةقيلعت

 ثكموه مأع يف فوم كر سا 2 نيعت نا ىلا ة.عارزلا

 00 در 6 لادتبا هلا ةجاتخ هلاثشا نا قاراملو ةللق تدي هدم هن

 ةنس يفو ةعبارلا ةمرلاب اشاب قيفون قباسلا يوبدخا هل روةاملا هلع معو

 ليلشاهدعبو ةيفونملا هيردم نع ةيد 1 وذعسختلام ظ

 ” نم رهظ امو ةئااثلا ةنرلاب ةءودخلا ةرضضطلا ندل نم هيلع منا

 جه معنا يلاهالا ىل_ع ىربكلا ةدئاغلاب ةدماعلا ةليالا هلامعأو نسحلا.

 ةدمت نيدت 1١مذه ةنس ىفو ىباسلا ةماعل 0 اروع ةئس ةساثأا ةسارلاب

 ظ م يدي ىلا ناشمالاب 4- لع منا القت ماع قو ع لا ىلع

 0 7 دال ءلاو مظ م اج ريمألا 0 هام و 42 ةفادصو 2 1 ءازح

 000 ل 0٠ نالل رعو.امش اوضع روقو ةيمومملا ةيدجلا يف هاختا

 هلا ارداقتمح وهدا جا وه دخت اللاب لا ةمهملا ْ

 39 ظرشملا ماو ركل لعمل الأ. 2. ال->ر هنأ 4ع 2 امو

 ريخاهبأم كل هللا همفو هفرأعم 0 لع 5 , و. ةريسلا

 « ةجر و
 ناتج وبا كب نيسح قيقش نيسح وبا كب روصنم

 املوةس رت ل هاسر تاعارك نيدلاو نم هب رجه ١ ةيس ف دلو

 دم نم هام اذاتسا هدلاو موحرملا مدقتسا هرم نم ةرشاعلا مل

 أ هملو رهظ املو فيرشلا نارّقلا هيلع رضح اهم يدمحالا عماطا نم اطنط ظ
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 هلجخال قحتسا ام ظاشنلاو .ةعارلا نس رهظا ايفو ردي دا
 اتعا نا لل انه قركفاو ةريحرلا هيردمل الكو لقث 3 * ءانن رطاع ظ

 دعم ةخارلا نم نكدتل  ةفظولا هده نتم' لات

 تايم نيد ىمسالا مسالا هل تلمح يتلا نامتالاو لاوهالا ىساق ام

 يف اهانا يتلا ةليلللا لاسمحالاو ءاضيبلا يدايالا نم هل امل ار ظن فولالاو

 | تملعف هتح هيدواعو ءاف_ثلاب هيلع هللا نم ليلق دعبو مهدالب

 ١ .ةريحبلا ةبردل لعقد ةفيظو مع ةسان هن داعاف كيدي ةيوك لا

 ةميظع تلا رمل ىداو. ةريبك فئاظو يف ةمجرتلا هذه بحاص لقنو

 ”هيامالاو ةماتقسالا نم نكعام نسحاب اهم ةعساو ةمحر هللا همحر ناكو

 . ةريحبلا يتب ريدم يلاها اهلسرتتناكيتلا ةديدعلا تاباتكلا نع الضفاذه

 0ك اودل لسرت تاباوجلاو هنم اهنانتما راهظا اهدافمو ةيفونملاو

 فصتا الل لاغشالايف مهيلع لوءب نيذلا لاجرلا نملاةب قلاو ناكو ايلعلا

 * ةجر

 نيسح وبا كب ديسلا
 00 00 روصخنم و نامسح يبا كو ا نيسسح وبا كب ةنبنلا وه

 نيسح يبا كب دوم ةداعس خئراتب ةفيرشلا ةلئاعلا هذه 3 نيبم كلا

 اهرك ذقباسلا

 0-5 كنوع غلب امد" 5 ١ بيا هده بدحاص دلو



0 

 "ردا هب هلا ا هأفعتسا ليقو هنراشا ريدملا ةداعس يلف هل ًاَملَخ

 ىلع ًاظفاحم هدوجو ةدم اهادبأ ينلا هتامادخ ليلج ىلع هب هركشت ًاباتك

 هيد يف ةحارلاو نمالا

 نالل وهو كلاثلا يديجلا ناشنلاب هيلع معآ هنا هن وينو 78 يفو

 ا ول در اف هس ىومأع كيعاي اعف ىروشلا نيلجع وضع
 ناسناو لضفلا نيعوهف لامجالابو هرم يلو ومسل هتمدخم اماخع دايعلاو |

 ديشم رخفو ديؤم زعب لازال مزعلا

ْ 
 ظ « ةجر ف

 ا ع ع

 ظ نيسح وبا كي دوم دلاو نيسح وبا كب د#م موحرملا

 وو رك هندلب يف نيعرك نيونا نم 0

 ا هدلاوموحرملا هيلا ١ رضح> سا دشرلا ن غلب الو هدادجاوهوبأ اهأعنا يلا ا

 ا ىلا في رشلا نآرقلاو ةِ رعلا ةغللا 0 5 رهم نم نييص وصخ د ْ

 0000 ال اا ارد يرق: ةروك دلل هيو نسي ايلا هلزيم

 ظ ةاطاعم هنكع راصىتح ةيرعلا ةغللاب ةيوصالا دعاوملا ظفحب دبحجم

 ال مسقل 1 رظاب نيعت 144 ةنس فو هك ! مناك ةريهتم لايشألا

 كاذىرتق يلاها عيمج ءانثو اضراملالخيفلان ةليوط ةدم ضرك و 4 وام

 هذه ىفقدبو 00 هنري دم اياضق ا نيت كلذ دعو زكرملا

 8 * اهسفن ”هبريدملاب ىلسحلا ساجملل انيديرا نع كرزحت نيتسلاوحت ةفيظولا



 #«::ه) 2 ظ ا

 ( اشاب يملح سابع ) مظعملا اني دنفأ اهديسو دالبلا ريمأ ةداهشب ينتكأ

 دحاولا ىفرملاب هلوق اهرك ذ راملا ةعيفرلاةزباهّملا ةيترلاب هسيلع منأام دنع

 « مخفالا نيسح وبأ كب دوش ولت نع
 ل رولا ندس>و ةيلط دم اول ةيلهالا وم د ١ مقصتا أم لع ءانب

 مكل اذه ان سمأ ا ةريتعملا ة كوع. .ةرأا ة ةرا ايلا ف 4 5 مكتدهمل انهحو

 نما :انندارإ قفل 7 كلذ ناذبا

 :لوقتنأ اناسع انف اهرضأ ىلوؤداللا نيمآ داش هذي

 ةدجلا لالخلا هنف 1 وت الجر تق نال ىو هع
 ت افاكملا اهاجال لان يتلا ةروربملا هلا ءفاو ةلدملا ةلامعأ انددع اذاو

 ل-صفك دابلا لع ةدمع هدوجو ءانل مهلا نم 2 1 رظن ةديدعلا

 ةريغص دلبلا يلاها نيب لصح تناك ف دا تالضعملا ل>و تالكشملا

 ىلع كك لصف: ف نيفرطلا ىضرب 57 ةلداع 100 - 22 وا تناك

 مظعأ ل اصل هدم صش ل ل ةروأ |ىلا دالبلا 0 - مارا 5

 ةلء اا لامعالا هذه ف هنا 1 هه ناكو مه ل 7

 1 *أ| ل نحل مم قحتسا 0

 َُك ةران با 0 انشأ ةداز نا ةداقولا هن رك نوع مار

 مل ةنءارزلا هلاماب هك امهناو ىروشلا ساجم تاساج رضحيل ةرهاقلا ا
 ءافعتسنا ذكيح مدق ”ةيدونملا لاتشأ يف ليتثيل افك اتفو هل 0

 لا م1101 ..ث ع وسو هي تابف جي 9

 7 ل 0 5 ا ا ا ا

 نيسح وبا كي ديساا همت ةرضح نيعب نا ةيفواملا ريدم ةداعس ىلع راشاو ظ
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 هد عوحال دالبلا ند ةازيعك نذل هلءف كي لع هذ ركبت اناتك

 قيلخ وهو 5 ردجن امثو ءاه ءانتع الا مدل هنايغطو ليثلا ةيض

 حابرأب ادوش راحتلا نك< نون. دتساوناك يلاهالا نم نويتكللا نأ حسدملاب

 لاحلا يدوب نأ ةشخ ةجرتلا بد اص مالا بقار 5 ةشحاأف ديا ومو ةظها ا

 ب نرد الا لام نم دوقتلا مهضرقي راصف رامدلا ىلا نيحالفلاب
 مس وعت كاع نيك ا اذا داما 2 أك مهلا هعأ يف ممواعو حابرا الو

 دومتلا نم 0 رفو ا مهنايطأ لوديزيو كالمالا لورتش اوراصف '

 هللا هظفح هناف مجرتملا لضف امأو ٠ اهريغو نيينفملاو ةشئاوعلا ةلئاعك

 دوعت ةميظع ةداز ا.هدازاو هيدلاو نم هيلا تذاع ىلا ةورعلا فءاض
/ 
 أ

 لاجرب الا لا_هالا مون الو لامعالاب لاجرلا نال مظع رخش هيلع

 طاشنلاو ةمحلاو ةماقتسالا مهف ترفوت

 ةفيظولا هذب- ىقبو ١٠.١ ةنسناضءر +9 ىف ةئلاثلا ةبنرلاب هيلع مامن

 ةيءأجا يناوضع نيعتف هرمع نم نيثالثلا غلب نا ىلا !ةدمعلا يأ)

 اهلالخ يف ا

 ةرضألا لدل نم لاو هطو نطولا ىلع عفنلا 2 أعلا 1 ءاراللا

 , رش تا ولم للدم ةلم ةفونملا' 0 4ع ةيمومعلا

 ا
|| 

 منع ةنن نجح الا دا ١١ ىتةكانلا ةسرلا "ةنوبدحلا ةميخقلا

 ماو أمسفن "هير دملا ن .٠ نيناوملا 2 2 سا يف اوضع نيءت ع

 ١845 ةئس وين وب / ف ةزيامملا ة هس , رأاب م ظعملا يوبدألا وهدم ةيأع |

 ا ١ ىنكلو هل |عفا ليمجو هلالخ دس و د 0 دوا 1 ا
 ١



© 
 دلاو مو> املا ديوقف دكا حمالمو ”هباحتلا لئاذ هيلع ترهظو ظ ظ

 لابقتساد» طانأو ةيعارزلاهلاغشأ نوؤشةرادا هرم نم ةرشع ةسماملا يف
 وأ دمحا خيشلا هدج مو>رملا لقتلا ةزيجو ةدم دعبو هلزنل نيدفاولا
 بحاص ةداعس باختلاب ءار آلا تعمجاف ءاقبلا راد ىلا ةدمبلا ةدمت نيسح

 يف كاذب هل حمسف ىمالاب هدلاو موحرملا اوراشتساو هدم ًاتاخ ةنجرتلا
 هبرجه 1786 ةنس

 نم خئراتلا كلذ يلاوح نيعرازملا ةلاح هيلع تراكم دحإ ليك

 رب دم ىلا ةيعاد لالاتناكف لابلا بارطضاو لاالا ةلقو لابقالا ءوس

 نودشش | وناكو داسفلا دعب اهحاصيو نوؤشلا ةرادا هسفنب 5 5 ميكح

 بئاصااهبأربماهملا ىلوتق ديدملاممتدمت صخشباهودجوف داءسالا ةلاَض

 'ةدلبلا مامز نا اهنم ةريثك انلوق ةح ىلع اندهاوشو بقاثلا هركفو
 7 م . ٠ .0 ٠ .٠

 0 راصف أب ره ناديه -+ون ته هش تناك ( مير رفك )

 ةيدلا نع ويري ام ةزيجو ةدع غل نا ىلا هداهحاو هيد دجن

 لك ر اهل ةرواحم دالب قي م كراتق لا

 ناضيف ناك ؟96 ةنس يف هنا وه ٠ ركشيف ةجرتلا هذه بحاص نع

 نم يبرغلا مظعالا رحبلا رج ةظحالم هيلا دهعف ةدايزلا ريشك لبنلا |

 فونم زكرم فص. ةمقاو يهو 4ردان ) ةدلب ىلا تايزلا رفك دودج

 رارضالا ديزتو ختاربلاو روسملا مدسهيل لينلا نايغط نم ارذح ًاببرقت |
 هللا لغز نآةموكيلا يجول امةمحلا للص نفي تلا ن١ ٠



/ 
 نابعأ نويع نيع نيسح يبأ كبس دوم مدنقا ولت نع مسر اذه

 ةنس نايعش؟٠٠يف دلوامعنيناوملا ىروش ساجع وضعو ةيفونملا هيريدم

 وبأ كب دم هدلاو موحرملا هلخدأ هرمت نم ةئماثلا غلب املو ه ٠
 رضحتساو ةدلبلادالوأ ميلعتل اهاعدأ ىلا ةذإلا تناكم دعا اى نيسح

 ةداعس ملعتف صاخلا هلام نم تابت مهل عفدي رصم نم داما جلا

 في رشلا نا رقلا تابا ةوالت عم ةيبرعلا ةهباتكلاوةءارقلا ةمججرتلا بحاص
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 . يايعند دو
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 روصنم نن نم لا دعا نايل نا وه دولا نمحرلا ديعو |

 أن رورس للادبع دينسلا نب يرإلا هللا ك0 سلا نا و 0
 دئسلا نا مساق ديسلا نت دمحأ ديلا 3 قادم ديسلا نب هللا ديع ديلا

 ' هجافخ ديسلا نب ناد ديسلا نب هقرع ديسلا نب ن.ديأعلا 3 3

 ا ( ةيقرشلاب ىربلا رفكلا هن ىمسملا رثكلا يف هماقتو ) يريلا ١

 ةقزر هلو ( ةري_حبلا يف ىح ولاو اهجب يف همادمو) رورس 0 2

 أ كلم يأ) فرشالا كلملاةدم تاماركب اهذخا نادف نونالثو هلي
 8 ةهردهلا الثا ةكَس دلو ' روم أهق نلرو قارعلا دال يف هرصبلا 3 50 1

 0 "هراغل هدي دكا يف يف ماقأو زاحخا ىلا لمشاو 6 ةباغل ام . ماقاو

 ُْى ماقا 7 اضاع ربك رازو هن“ ةتدلس هبرمصملا رايدلا 9 3 هيل,

 ديسلا دئاومساو دح.٠ ةئسس هللا هافوت ناولا امرك ذ راملا ىي وأو ام

 ناول»؛ مهنملا دحا ني نا ما ددتملا 0 0 سدا 2 دياف ع

 ى رطلا > .ثريبكلا يعافرا دجادسلا نبيرصدبلا يعافرلا دما ديسلا نب ظ

 | تيدا 0 محساملا وبا يدهملا دتسسلا نا نيس دل 5 يلا ُ

 ىسم وم دسنلا ا يدززلا دما كيلا 4 يضرملا نيسح دنيتنا نا دوا

 رفعج ديلا نا مظاكلا ىسوم ديلا نب يضرملا مهارا دعسلا ّئ هءاحيش"أ

 نيسحلامامالا ن' نيدياعلا نيز ىلع ديسلا ني رقابلا دمح ديسلا نب قداصلا َ

 نذل



 0 رف الداب ضالسم ا ودق ةياشألل مداح ةررسلاو ةريشا نديح
 مهسانجأ ىلا تافتلالا مدع عم نيجاتحلا و هذولا تادعاسلا لين ضو

 نيياربالا جاجحال هتدعاسم ربخ ناربا ةموكحم لصتا الو مهيهاذمو

 01 ريشزا ثني هاش ةلالج هيلعممنا ةمركملا "كم نودصَتب نذلا

 رجلا 5 يفو ٠ 00 ّق كلذو كل بها عم عم دسالاو سمشلا ظ

 لازال :ةتلاثلا ةنرلاب ماقعللا يويدخلا وحس هيلع متأ:ةنشنلا هذه نم |
 نامزالا تلاونو نا ديدجا راماققالا تاارلا هيلا قاس لامك ظ

 ١ ةجرل 4
 ناجح وبان .ةروهسملا' ةّساسللا .ةلئاع

 هلام 2 اا يب ى ص مامالاب ة هش ل ةلثاعلا كه 00 لدتا

 ظ ظ

 | نمهيلع قداصعو تاننالا رح ىمس دلو كل را ىلع ههجو

 نيدلا ناهر يتلا بديلا نيبملا ييذاعلا6 ىلعلا .ءايلبلا مهملاعأ ظ

 ٠ددؤسلاو ف رشلا يفةّس رعلادحما يف ةجزابلاةرس الاهذه رسل يشدهذهو
 ا

 نيس> وأ كب دم مو 5 2 نوح عا دو م دنفاولت ١ ع نم يدتبم

1 

 ريما يللا ىل يقلل

 لاامس> وأ ناماس َن ناس 35 روبهأم كك ناس>ح وبا دمحا خسيشلا نا

 يباثلاو ناهلس هاعد لوالا نيدلو دلو اذهو خ وأ نم“ را دع نبا

 « نيس> قا 0 اهصلةلت اعلا 2 هلم تذخأ ىذلا نيسح ول ةاَييَن



 4 ظ

 "ىدايم قلل ةالتلا تاك ا ناطلم ناملسخ.يشلا هدلاو هلخدا عع رالو

 نايدتبملاةسردم هلخداف ةمصاعلا هب ءاج مث فيرشلا نارقلا ظفحوةبن رعلا

 ةمس ١ رفلا نيتغللا معلاو ةسر ءلا ةخالاب هسورد مامتال "هب رسهنتلاب هيريمالا

 رب نع ايف مانا هدلب لإ ل 3 نيتلس 2 ةسردملا يف ماقأف ة.كرتلاو

 هتباجتو هناك رظن ابو 0 كلا ن كا ةملكلا عومسسم ب تا ظ ئ

 ثيح مهدلبل هد طمعا ردملا نم اوبعا يلاهالا م هتلزنم ولعو

 ١ ؟ ةيهي ةئاس ف كلذو مويلط بيجأت دامللو مه حاجنلاو ريحا هيف ا ظ

 َْف ةعبارلا ةسارأاب هيلا نسحا ةديم وهو نياس ثالث هيلع 7 نأ دعبو ٌْ

 هطاقنو هتعو:هوامعاو هذط ءارج 8:9 ةنلش نا

 لوثملاب فرشتف دلبلا مفنو يلا هالا ءاضراو ةسع وكيلا ةةدخلا

 2ر0 ل مىدقتل قباسلا يوبدملا هل روفسفملا كيسدب نيب

  ةدم ةدلبلا كلت ىلع ةدمحت يش ياا. ةنسأ هتفيظوي يشو ٠ هنيدوبع

 لو هنطول ةدئاف هيف ام لك لجو دجلاو رهسلا ىلع اهفرص تاونس ريشع |
 ْ .٠ . 1 : ٠ ٠ م86 5 ١

 هده فو ٠ ةدملا كلت لك يف ةحا لإ ءاممل ةردكمج هينا عوقو جتنا

 هخال هتفيظو نع 3 ها مدق ةئسلا | ظ

 انةتمةجرتلا اص ةمه ولع اما ناك ةيفوذملا ردم ةداعس نا عمو

 ؟ءانتسا لبق حاجنلاو ريخال لوأب انك يف هيخا ةدضاعم نع لختبال هنا ظ

 لضفاو ل فرشا اها هداقتعال ةيعارزلا هلاغشا ىلع بصنم نالا وهو[

 ريغصلاو ريبكلا أسناؤم البق هيلع ناكام لع لزب مل كلذ عمو ةنهم |



 8 او 8 مد ما
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 ١ ةقلأملا تكودلا يوذ نمو ةعفوؤنملا هير ادم نايعا قي | وه

 5 ود» هلّرنم ناو ٠ فصول مركو فرشو د2 نيع أمف هير

 قاتطأالا رك ع

 أ هيف ونلاةبريدم نمطاولا دلب يف 1+1 ةنس نم مرح ١0 يف هللا هظفح دلو

, 

3 
1 

- 



 »رو ١

 نعتو + طعام ةأفاكملا قحتساؤةيناتكلا لامحالا يف ةراهملاو 1

 هزاسؤر ىأرامل نكل هيرجتا لمس لع هيردسل را 0

 ةراظن نم اويلط ةهناماو تايثو مادقاو ةسيلا ةهاذ احا ل
 مث ايف ةدم ماقو باجمالاب باوجلا مهءاؤل هتب ف يف هتيبت ةيخادلا ا

 ةحالفااو ةعارزال الامم ناك هال هيأيع يف لضفأ وه اع 0 اهم لافتسا

 ا قدص نيدو ا ا هب لهم 2 ميلسو 0 لق نا ىعوا
 .٠ . 1 .٠ 0-4 ٠

 هد الهلا وةعارزلا لع ايكشم كالمالا ىرتشمو يذارالا ء دق

 هلا و ةحاض ليس ف هته مظع# الذاب هلاغشا ةءقرت ىلع 1 ْ

 ةلئاط ةورث اذ حبصاف هاهشا اع هنم زافو هانمتم ههد نم غلب قت

 ةنامذلا دب زك هصخو هناريخ نم هللا هدأز ةدوس< ةمعاو ةعسأو كالماو

 وص 1 برج لف ومال هم رجو كدت موت جسوم جدي ولزجبتح ديالا فب دوج لجواوج# نح

 يدنفا نينح ءاهحولا تارضح - اقاشادعع امحلب ةئس ليربا رمش يفو

 ازايتما مهحنمت نا يوب دخلا بانملاةموكح نملاوشلاو 3 ونش ىذتفائدتحو ١

 مهحنمو موساقلاة موكا تب اجافم ورهلا هبر دم يف قيض يدب دح طخ دأ 0

 دالبلامدمتل هليمو همادقاو هطاشن لع لدي ادهو ٠ هب زايتمالا نادا ند

 هر واح قاوادنالا ع لجر وهوةيمومعلا فانا ةمدخ ىف هتبغرو

 هلاثءأ نم رثكاو لاح لك ىف هللا هقفو ريخلا لعفا لايم ةريسلا بيط



 دمج وو لاو

 اشنوا ؟ا/كةنس ماشلا قشمد ةئيدم يف ةجرتلا بحاص ةرضح دلو

 راتخاو هب رمدملا رايدلا 0 هسا 00 ع 8 3 ا نا ىلا أمف

 مادختسالاب ط ليوط ريغأ دمر أمف 0 نا دعبو ٠ هك مويفلا ة ةهئيدم

 ةعاربلا روظأ دقو بش هبريدملا ف 6 ير اص ْق
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 00 عراش رات اعئاوهع. نقش 0 0 ولا نيماحما

 مويلا اذه ىلا هيف لازءال ميدقلا نيدلا قودنص

 ةلالد حضوأ لك كداوخلا ميسج نم اهولذ لع يهو هتجور كلت

 هته ولعو مج رتأا لضف ىلع

 : هفرحم هرشط يباب اع اناحاف هيف مهضعب يار انلاس دقلو

 00 ءمهوهأب حج فش نيذلا نم وهف 0 حرلا اذه 0 يما لاق أ

 يناو مولق ينام برص نع مهتالكو مهدصاقم نع مهتاكرحو مهراكشأ

 رغفا 0 اومانم نا وا نذلا طاشنلاو مزطا ىوذ نانشلا لالا 5

 ظ مهمالحأ ”هةناصرو مهدج نيفراط 0 ا اهودازف نيديلتلا لاملاو ظ ش

 ارك اه ريكي ةقاغنلا يداب امم قرط الا كان مهلا<تا 2 ظ

 ظ شخ هلالي رم عد 8 ادق دصا 0 هيلا ةحاح يف وه نمل لاملا َلدِع ظ

 ظ نكئم ريغ ءاطبا نود.هل العاف هديرب اع 0 ةعز٠ ا ه:شاخم نم نم عم ظ

 ' دقعم نصا. ىف تر ىلع تينال هيود ةلئاطا تابومضلا تركق
92 59 9 ٌ 

 لاعلان الو ةحارلا ن 3 يد نعد رثكي الو

 10 حناك 1 اقف [اناوعا ةيلح ف 2 نا 0 لع 2 و

 ظ نانا ة ةوذو قدصلاو ة نك اقتسالاب هللا ه4صخ دقو اهفطاوع لبيع رطل

 ناهربلا جوس ةحملا ”ةناتمو نايبلا رادتقاو نآثسالا هؤاللط نع الطف

 نع ١١
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 هنارقأ ىلع قبسلا هل لعج ام اهف غبتف ةيسنرفلاو ةيبرعلا ىلع ”هيزيلكتالا

 اهف عوبيسأ هيلع صض*ع و رسوم مدق 8١م5 ا ربشو روش يفو

 لاق فتاجالا نيماحملا اك دعا ىدل 00 ةفيظو ُِف نيع ىد>

5 

 ااسفندا 1 دمه فال 6 جالا هن نال ةايملا لسيف هل ةاقرم

 ادار هذا ردأو ةضاقذ لع فوقولاو قوقملا نذ ةعلاطم ىلا هر

 هب عراب ذاتسا ىلع نوتاقلا أقف. ىمسأ ماقم لن يف بغرتو لالقتسالاب

 هلغشب و نايشلا وهل 0 يش ىلا فرص مو عارفلا تاعاس صب 8

 ءانثا:يف ناكو هلبقتسسم سصأ يف رظنلا عادش نع ىصلا تاوذب نم لغاشا

 دحاو ريغ ىدل اهدلقت ةفلتخم فئاظو يف لمعلا ىلع ملعلا قبطي هتاعلاطم

 صرح لمعلا نم هب طانن ناك امةرثك عمو ةرهاقلا يف نيماحملا رايك نم

 'هباتكب .هغارف تاهنه يف لغتشاو ةيرعلا ةغللا يف هملق ةمالس ىلع

 / رادقالا بارع ) اهامس ةناور ا

 ادا هنا هناسل ةقالطو هناك ذ لع .لئالدلا نم رك دن نا ان لمجمو ظ

 ايف فظوةنس لوأ ذنم فانئنسالا ةمكحمو ةيلهالا ةمكلا ماما يضاَع

 فااجالا نيماحلا دحا ىذل

 ةنس نم ليربا رهش يف ناحتمالل مدقت نيماحلا ةحنال تعضو املو

 "دلل ىدل هناحتما را ىلع هظح نك كنكو از وكشم لبقف ادد

 اكرتشم هتعانص مايقلا ىلوت كلذ دنمف فانئتسالا ةمكحم يف ءايلعاا ناحتمالا

 : نم مهرابك ضعب غمار وطو تاعالا نم نيماشلا راك صنم عم أ



 تودع هي 0
00200 2 

 3 2 م

0 ٍ 

 مس 0

 ميرك ثدي نم اذيص رفث يف دلو سرتسب ليئاخيم نب ميلس وه
 دقو "هيداليم 1455 ةنس لئاوأ ىف هداليم ناكو راخفلا ف قرشا

 نييعو_سلا ءاب الل 6 الاد 3 - ديمأاو ةليضفلا لع هادلاو هأير

 ةيكريرطبلا ةسردملا ىلا لمتنا ١م ةنس ين مث ةئادتبالامولملا اف قلثف

 ةحللا"انشالخ ىف ذازتسا نيكسلا وم ابق ىضقف توزيب رش
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 - 1 0 ِِء 1

 اريبك" ادلع ثالمل اف حدتما يتلا دءاصقلا تعج ولو

 3 003 1| فلمألا ةباثب هلاعأ ارشاتم هارث ن آلا ىلا ءاتق ع ذنمو
 ع

 لازال وهو .٠ نالا ىلا هرافظا ةموع نم ةعانصلاو معلا مدخ دقو |

 5 ريخاو ةريامإأا هب 5 لك ع ال ا

 و اهريغو ةيداو ةيسايس نيام 00 0 4و ةشهت رحل لقاو

 2 خر

 هن نيبح ص ةدسيع ةفاسم ىلع سانلا تائم هلباقغي هنطو روز امدنع

 ا "نال ى هاآ دفاع يذلاو . اد مجاو ءاضت ا هديزتا الا هذه
 ا َن

 و رغصلا 32 هأنف ىع ىاصع لَحر ةدجر صخلم اذه

 نع هع ا “

 الاب اح تيتك ام لع ترصتنقاو هل دهشت :ىتلا ىه لجرلا لامعا نال

 داحالا تحو دادولا ظفحو لوقلاف قدصلاو صم الخلاف هأبا نص أماو

 ةديفملا تاعورشملا ديحضعت ىلا ليملاو ةلطابلا ةخفخفلا نع داعب الاو

 برشملا لادتعا و كفا هيرحو ةليضفا راصتنالاو لامعالا ىلع تاتا ظ

 بانطالاو حدملا تسشاح دقو 1ك و هما ةف رعم

 ةهاسو ةسارفو هك ع نيلو قال_خأ ا ثدحلا هى لح ١

 هلأغما 2 و هللا همفو تانك ءارو- ىج ةدانزو



 ا

 هيشأ 5 ءاقدصالاو ءائاعاو 1 كل : 1:

 اهمال نسحابهن ور 5 اي نو ريثكتف هوبناك نب ذلا كاع هلا اف

 نات وللود رو هتلود رو ىلإ ةلودلا دام 2 نىداربلا وودس لد ه 5

 ةملسلو نشرلا عيت ١و ةجرتل ا بءاص روزي نأ هغاكب ناخ كاملا |

 ا كالذ لعف دقو 00 هدوم بناتك دي! ادب | 5
 ا

 هيلا انرشاف انعيسدقو:ةنورساملا بادالا يرةياكك لع هركشب

 انرك د مهدي طخ ًاناتك نوتسدالغ رزولا ريهشلا ضبا هدا 0

 تيناكم نس 00 رسوم يع ل-> هل ر وقعا صعاب هيلا 85

 ةرادصلا نم 0-35 | بيب اكمل ن ءادع اذه.ةدحاو ةنس تافطعت اي ْ

 اهريخو ةيلملا ةلودلا كلت ءاززوو ناموا 0
 ةمالبلا مهنم نوريشكه وبحاو هوبتاكن ذلا لعلاو نيدلا باطقأ»ا

 | سوروغي سغكريرطيلا ةمالعلاو كيدناف روتكدلا فوسليفلا هل رومتملا

 كريرطبلاموحرملاو يريج را سرطب نارطملا لاضفملا ةمالعلاو فسوب ا

 ماد متل اكريماب ةفقاسالا سدهررو نك دش دمْيسَ نسل ا

 ةلسارملا عطقنتال نيذلا منان 7 راثك مهرإ غو رام ريبكلا ذاتسالا |

 ميظع ءلا رقوملا ريهشلا لشثم ا عا م هنودعبو اعود مل

 طل رك نوح لات

 ةددعلا ةريثكف هنوكسلا كاما لط نم ءاد شالا تلسا
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 نم هستفرعم مهن ام لك ىلع هيف ءاج ةيبرعلا ةغللا يف هلاونم ىلع حسن مل

 ١/1١ ةنس ىلا حيسملا لبق نم ةنسف ةنس سيّترتلاب امسقنم ةيعججا هذه

 ميسم ا دعب

 ةس رعلا ةغللاب هلل دوحوال امم ةسوساملا لامعالا

 والا هلا ةنحك ام مها هيف عمج تالسارملا ناونع باتكهلو

 ءاسؤرلا نيبو هئيبرادامو املامعأ د.ضعت بوجووةيعمجا 1

 هيقيايف لفحم لاغقاو تايطاذملا نم 000

 تاريهش مجارت ين باتك اهنف ةينوساملا عوضوم ريغب يتلا هتكاما

 هيف عج ب ايصلا هأمس رعش ناود هلو فئاطالا يف 6 5 1 0 افلا |

 ةق رفتم و يف اهمظن عل طاقمو ناعلاو تاجشومو يلا رو كاف دع

 خرتك 1 عبط دقو

 يتلا تايعملا يف اهمدق يتلا هبطخ مهأ هس ف عمج ةعمالا هامس باتكو ظ

 هنم اممق عبط دقو يوارلا هامن باد 0 مكسحلا يف باتكو ٠ اهاخذا

 و تكلا ن م رخل يتلا فئاطللا تادلعو . فئاطالا يف

 مع 58 ترض ة ةريثكف هتك راشع 3 هتقفن ىلع اهعيط يتلا ١ كتكلا ظ

 راصتخالاب ًابحا
 نم هيلا 5-03 يبا تاللسارملا هش 0 رتوكلا 5 باتك هلو

 اا لع اةفاءا- نوسالا تنايغ"ى نونكملا ودلا تاتك هلو

 | ا[ريثك رشزناو ١ ارا سم عسبطع دق و بخت < سرادملل ط. همدل تاتكذلو ظ



00 

 ا رم _50 اطير 6 .لوالا ريزولا |

 :لمو .ةنيعا هدف ركشلا ديزص هيف هركشي ه هدب طخ ًااوحا]
3 

 رذملا ف نسل دا رهسلا 2 ريما هام | ًاهاكف اا 5 1 تلا 0-5 ا (

 هل رق ديشو ةححلا ام 5 اي 4. .كترانو ةسدا ةقيطل رداو هش

 )قول دع ماقم أشفأو ناربا خرا هباتك فيت ى 0

 06 ىرصلا كا ماقملل عبان رصع 0 ماسق لوأ وهو يبرم |

 لحم فرش وعو يضع رك د يدلل 5 7 ماقمل مظعالا لجسملا |

 ا ظ ةينطوو 0-0 17 2 ةدعو سرر
 ظ
 ' فرشوضع في رشلاسدقلاب كولملا ناملس لق هغتنا مكب ذل 0

 00 لج ةس .وبساملا مدخ هنا لاجالابو ٠ هناضعا ءارأ عاجاب هيف

 .لاز : انناحرد لعا لاو اماماسو سك ازوحاف نالا 3

 هام ودا باد لا ِف هفلؤم 5 ع أف هلو للملا 20 ةمه اهمدخم

 اللا ةددرجل 30 امو م ١ أطالأ له 4 ومحل ةعويطملا هيطخو

 ظ ةسلا تكلل

 ْ كمع ريمالا ةجر لثم كزطالا ف 4ئم ف عبط دقو ملاعلا 2 ةس وسأملا

 ظ كرسلا)و قئاسلا رومهم ىودخ 0 قفوو 00 0 ردا #فلا 1

 مهريغو قيما يو د أشاي كو دس الا باق 1

 1 حران وهو ةيلمعلا ةس وسأملا حمران يف ه ةيلصالا قث 5 ا باتك هلو



 هل

 ا 00 لدا هيلا! بتكف يرطأل ينط ولا ريك الا لذحملا

 01 ١١ه ورع اه59 ةنس وسوب 51 يف ةرهاقلا قرش

01 

! 

0 
 ا

 تئاطالا لفحم ندر مرتكملا س وب راكم نيهاش لضافلا خالا ةرضح

 ا يف مكفاؤ: ركشلاو رو ردلا ديرع انغلاط دل يوخالا مالسلا دس

 دقو ديفملا رثالا اذه عبط, راحل 1 او ايد الل اذ 5 ظ

 1 ةنوساملا رادلا يف يراجلا وون ؟؟ يف ةدقمنملا هدام 0 ١

 ةقوملا ىرصملا ريك ألا لسفحملا نم اعلا قوساعلا ناشيتلاب مكن وذا

 مكب ادتقالا ىلع , 0 0 كسل ناستسالا ماع

 ْ ع ها 2 يرق ةينطولا لفاوملا قال روش تت أعنا ّض ررشو

 ظ "هر ريكا مكلامجاو ان لامعا هللا لاك هنم ةراتتسالاو  سفنلا فلؤملا اذه.

 ظ ةاوأ داك م دو أعشو 0 ةريغ كدازو قيفوتلاو الاب ظ

 ] مظعالا 0 |: باك اخاف ةنرااو |

 ظ . يرصم ا ينطولا ربك الا لمحملل

 | تعزو»و "هب ريذلا لامجالل ككل ااا م نك تصد صصخ دقو

 ظ هريغو ا لدحم دب نع ةيقأآ تدم يتلا ةميعلا ْ

 أيلو سلاناو 2 سربلا ومس ىلا ة ةخس بات تكلا 5 هه نه هرو

| 

 هليفف ةبزياكنالا ةينوساملا قراش خمرا ا ل 00

 وتعامل مارتحالا 0 هدإف و اا هنا , ا اكل 10 لان

 نو:سدالغ م ىلا ها هم مفرو 0 هي 00 هذه ُُقو ظ
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 ْ مظعالاردصلا مسرز هدهع يلو مسروةمسرهاشلا ةلالح هيلا ثعاو

 كعب ناد ا ِف تاكا فيلات ىلع 0 ا كالذ يفو ٠ هتلودل

 دللا يف هعبطب ًادتباف هبلط ”هباجاب هل حمسف هب هاشلا ةلالج نذآتسا ام

 ا ينتاساجال ايضاقةيلارنللا وتالصنقلا هتبختلاو فئاطللا نم نمأثلا

 ىنايس ليكو ناخ ىحسا ازريم ةشدصاةرازولاة يو تدروء اننا

 ءارع ةدمصقل هأئهيذ ةيلعلا نارا ةلود لارنج لصنقو

 اسر هباختلا فئاطللا لفحم داعا ١845 ةنس ريمسد رهش يفو 6 0 .ع . 7 .- 2

  0ْملع ١

 نيعامجحا ه]زيم قد فقاظللا له ف لمع ١مقةد 3 نسوا 8

 ين وسام يتئم وحن هرضح هلزنم يف لوالا هلكق رشلا يفامهلثم دمعت مل نيس وسام

 مظعالا سي رلاب ال امفتحا لفحلا يف يباثلاو رصم واكر يما نم ةيمسرلا موس واع

 نحاص دق دقو ءاشأب تشتك راذانسلا ةداعما سضشف 40000

 | دمعلل فرش نضر هءاختاب هلعاو ىهذلا ىنوساملا ناشدنلا ةجرتلا هده

 ظ منع ) ريفغ ددع روض كلذ ناكو وضع فلا ىتْئم ىلع مظعالا ىولملا

 ١ فئاطللا نم ١ا/ه ةحفص رظنا ١ رصم نوسانمل مظعالا سرلا بغا

 هلبق قرشلا نم دحأ هلئب مل مارك الا اذهو ( ةئماثلا ةئسلا

 ةركس رص ىرللا كحل عر ماقملا هبختنا ةنسلا هذه يفو
53 
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1 8 

.- 
 اتك هنم مدقف ةينوساملا باد الا يف هفاؤم عبط ىبناو ٠ مظعأ



 دقو

 ىلا مقر مث فيلل هباتك ىلع كد ار ريم رار هلو 000

 واتماخف ولتربا هتلالج ىلا همدق هدد ىلع ركش باتك مظعملا هاشلا ةلالج

 حدم يف ةديصش هعفشو مظعالا لا نا عج يلع ازريم سنربلا ظ

 هيلا راشملا ريك دل هريزو ةماخف حدم ف ا ةديصقو هتمظع

 لا عف عفر ونا رهط ىف مظعألا ردصلا ةماخف ىلا نات ديصفلاتاصو دقو ظ

 اهظمح ةينسلاهءداراتردصو ةكشلا ؛ اهليقو لزانتق هتديصق هاشلا ةلالج ظ

 كاذ كب نيهاش غلي نا مظعالا ردصلا ةماخف ىصآو ةسيفنلا راث آلا عم

 آلآ سو لدم ةكلملا تالجسلا يف ةرثلاب ظفحح :هياتكب اسسر ١
 00 0003527 اك ناح قعسا اثريم لماقلا رزولا هللوذا

 م روكا سو راكم كا نعلش ولت داعش لضافلا ةرضح

 ةطساوب اند. ىلع اهومتعفر يتلا ءارغلا مك ديم لأ مكرشبا نإ

 انال وم ةمظع باتعال 0 0 0 لعازريم سنربلا ولتهاخف

 ةماخفانيلا كو ليزملا ركشلاو يلاعلا لوبقلا تزاح دق مظعملا هاشنهاشلا

 ركشلا عم كلذ مكفيلبتل هبط اهتروص ةلصاولا ةلاسرلا مظعالا ردصلا

 ةيحتلا قيافانم اولبقاو ةميظعلا مكمدخل

 ةيلعلا ناربا ةلود ربزو الإ بحر 6١و 1856 ريا ١١ رصم

 يرصملا رطقلاب



 0# ه

 . مايقلا قح هنفدب لافتحالاب 0 2 2 و هتاف 3 ريمأ ىلا |

 هن ريغ ءاقل لفاحلا نمروكل 0 رو 0 0 ا هذه بحاصل

 نس رأا ثسىمهدس انحو لارنملا هراز اراد ةئدس راب ) واما يو

 | وه 5 ديا , ١ ةك 0 او " /ب ةحفص ر ظنا) وا نوداك ماعالا |

 ناشلالا لا ينوساملا ل اكيلا هداذو دريش ل وه ىلا 9 صضعءبو

 هن ريغأ 3 هيحو 5ك ةماللع نول لمح 5

 ْ ناشرون هحنموهتإث ر عيف رتب هاش نيدلا رصأن هأ لا هيلع ع ١ ملة ةئسو

 ناَح قحسا از ريم والا دهلا يتكاام اذهو ةساثلا ةحردلا نعم د.اشروخ ريش

 ! ؟ةحفصمةنس فئاطالا ) دح اولا ف رألاب يسا.سلا ليكولاو لارتملا لصنلا

 ١ رتملا سو راكم كب نيهاش ول' دامس لضافلا ةرضح

 رظن هكلم هللا دلخ مظعملا هاشلا انالوع ةلالج نا ا ناورك

 هيلع محا 4 امةكولملا 1 3 وةلبوأ وطلا 00 مولعال م 5 2

 ديشروع يش نادم ا ل مناف لبنلاو لضفلا نم

 ١ 5 نولس م نك أه 8 ةساثلا ةحردلا نم نال يلاعلا ا سمشلا :

 ءاقتارالا دي ص مكل وجراو ياسلا تافتلالا اذهب مكشنهاف كلذب ةءاربلا

 ا لارنج لصنقو يم اند حج

 ةيلعلا نارءا ةلود 1154 ةنسربشو ةرغ ىف رصعب 000 ع

 ناخق حسا ازريمىرصملارطقلاب
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 | راع سه قراسلا رصف ىوبدخ انغاب قيفوت' هلروققملا تافطعت نم

 م لا حان ىدانن ةوكسان اكو ناتتماو ءاثنا اهلك
 "انو

 « فئاطالا ينأ,» الهأ

 موحرملا نيعهنا فئاطللا لفحم ىلا 5 53 لمراد همح رهبافو 00

 00000 0 [لامجالا ىف هوس نع تونل قاشرشت سلا اشأب ىز

 فئاطالا هدب رح 8 الصقم كلذ ىو عوبسأب كالذ لد هليا هافوتف

 | توريب يفةيفينيف لفحم ءاشلا ىلع ةنسلا كلت ةججرتاا سءاص دعاسو

 كلذب ةصخرلا لانو يرصملا ربك ألا لفحلا "هباعر تحن

 دكركل عباتلا يومملا دعملا ماعم هخّشا 1مه؟ ةنس را ١ فو

 ًاوضع ندنل يف مظعالا يولملا دقملا ”هباعرب وهو 1١ه ةرغ قرشلا

 ال1 ةعفاع نونا نم كدب امولبدلا لابو هيف ظ

 لاكسلا ةئسلا كام لاث وةقيح هدب رف ةدمسلاب رياربف ؟5 يف نرتفاو

 اطال" الا نفع قد نوداملا

 هلكمدر وفيلكر تسملا اينافل أب قرشا مظعالا سيئرلا هلزنم يف هرازو

 ناد 6 6 هدم ةعم ىخكقو هب بحرف ن وكلا ةدب رح تحاص

 ىلا هلكم دروةيلكر تسلا ىهذو فئاطللا نم ةسداسلا ةنسلا يف الصمم

 لبق« سوبراكم » ىوس ظفلب لو ًاضي م ديعس ترو ىلا داعو ايدوس
 || ىلا 5 رغلل ديعس تروب يف 00 لصق تل رتسملا بانج ثعبف هنافو

 .( ًاقارتلل ثمب هلكم تام املو هيمامتهالا لك متهاف كاذب هريخع ةمجرتلا بحاص



>» ١ 

 ردو نزاا نم داما ديدش

 تارضح مسام طمملا ٠ نم ددع 1 ردص 5 هي راربف ١ يثو

 ع

 موقو ماظعم قردتساف ١ مولا و ذادعأ "هنا دعو ةمساو هليمز

 'ئلب هل درو فارغلت 2 روك |18 َّى اهاصوف توريد ىلا 0

 هشدص دنع نائبا برغلا قوس يف هيدوهيدلا | ىجللاب ةةالوأ ضرع

 نوما مالو رس يا ' قبو يدورابلا كب ردنكسا روتكدلا م جلا

 ءافشلاب هيلع هللا نم ىتح 0

 ناشنب .ىدوواب ىوتكذلا ةريضحب شرما "ىكلا لسا انك ل

 هدادوةدشو هئاورمع ارا ماو ةجرتلا هذه تحاص باطل هناجا ذاتسالا

 اهادكأا جردا تورك ونامل. ءةديدعت الامم | 0 نوضغ قو 1

 ١ طقملا يف ظ

 هيخّساو هف فرش وضع يلاطي الا لولا لف هختا مو. ةنشو

 ناشدنلاب هيلع من ورتساشلا ةحردل فرش 3 ر يواسن رفلا كب ركلا لذ

 ةحردلا هذحل ين وساملا

 فئاطالا لفحم ءاشناب ؛ ةصخرلا ١ لان 1١م5 ةن_س سرام ا”ا/ يفو

 يف لغحما اده لازي الو 1١م1 هنس لبربا ١١ ف ةساج 0و دقعو رصع

 0 و 1م01 ةنس لفحملا تأ رو ٠ ةيقريتلا ةلوساملا لفاحلا ةمد

 لفحم لو 00 ءانثلا قدس 1 بطخو تاالاقمو ةيدا راب ا هيف

 لان 2 تيا اتك يف ةناتقعا ءابيأو ةلامجا سلم ينط ح
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 ْ ةيماشلا -قراتشملا هنافاك كلذلو ةماث ”هنرك: ةيناوطأملا" نع. فيولكاتو

 فلرملا تاماخوب
 ادطللا | ضويب اهف هلو رضع تئشتا ىلا لازتعالا ةسج يف لخدو

 ةنسلا كل نم (ريشون ) يناثلا نيرشت و يف هدلاو تيفوتو ثحاملاو |

 ال11 فراك ارك ١ انناوس ىلا .بمذو اهظع نزح ابلع نك
 نيتبلا نيده اهقوف# كو افق ل داليلا كلت يف اهلثم لمع ْ ظ

 000 تلش اسدلا نم:تدخارو تدهاجربلا يو ىوقتلا لع تع

 ا يحرفافةداعسلاب ىدعس تزفدقل اهافو دعب خيراتلا اهل طخف

 هاك دبع سم تع وأ 8 اي امم ةنس هتطرق تدضرصو 0

 2 الو قاواحو ارز ىلإ اهيجاف ةطاعم

 |0011 اكو اط ردم :> اهلع نوقتىلاعت هجر ىلا تاقتا ردم

 راع الل راد اها تساعد او افلح املا

 كن بس سرام ا فو عش

 1 تابرا نم |مهريغو كيدز اف قيوم روكا هأ روفغملاو أشاب ضاير

 رصع ةينوساملا لفاحلا 7 هن نعو برغلاو قرششلا يف ةيلاعلا بصانملا

 اعاح لع امضعب عبط يق يتلا ام م الاقم 2 ثا ةعوم 5 00 ماشلاو

 0 اونا كلذ ظفحو عبطت : يتلاو

 ا0) فرش سير تانثلا لف هيختنا ةنسلا كلن نماوسو: 14: يفو



 دفا

 ع .

 العنا نم 0 وطظو ٠ ٠ ةيعمجلل ضاخ لك كل يبارتلا 0 2 دقو

 لافتحا لك ره ناكو نيبكَح ما لع انروس يفةيعانص ة ةيعج ا ١00

 سى نم ”هياطقلا عامساو ةيعجلا لا لامعأ ةدهأ اغا وعدم يندم نم راكولا

 ىرت ماموحدتع اوناك مهءيمجو ةسايسلاو َ هلا لاجر نه ليل>و ريما
 عوبطلا اهلامعأ باتك
1 

 كف
 سلا ةعانسلا ؟مه4 ةئس ١ كوريه ديه ىف شتا ظ

 اهراكاو توري داع م ريفغروهمج توريبأنيمىل اع دشتحا رهظلا دع 1

 ايروس 2 يذلا ةجرتلا تحاص عادول كلذو نوساملا ةزخإلا ميمجو ظ

 لمعالابلا هقبس يذلا رم سراف.روتكدلا لضافلا هليمز ايات رضما
 فسالا  عومدب :هوعدوو.نوسالا .ةزوخإلا نسب ذشنقو بلا 00
 قبدانصو ةعاوتملا كورلا هعم كو 8 »وام لا ةرخابلا 526 ظ

 رصمىلالصوو نيتنس لبق نم توريد يف اهدعأ دق ناك يننلا فورملا

 ١885 ةنس ربمسد +“ يف ءاثثلا مون

 نك 6 اهف أوعيطف ازمه 0 رس 30 ةعطما وحتفو

 أهم م وةعرطملا عمم 0-3 فدوال 7 ةمجرتلا بحأ 2 بعل 4 ا يفو

 ربثون ه ينوةعاس 6١ه را مويلا ُق لغتشل نك أملع لاعشالا# ةرثثو ْ

 هلاجفلا عراشيف اونكسف توريب نم هتلثاع ترضح ةروكذملا ةئسلا نم

 راهزلا كلم

 قرذلا ف تّدشلا ةديرج لوا يهو فئاطللا هل اثنا اممح ةئسو

 ديل 4 + د
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 | هش فرشلا هيوضع أسنرف عمج ظ
 جس و : 7 و 5 ْ

 لمتشت يو اضيا يفرشلا يملعلا عمجمل ف اهمدق هب أعأا ةيطخاو ْ

 م-مازحاو مهفايضو مهسبلمو مهيرشو مهلك يف ودبلا دباوع ىلع

 يهو فئاطالاو فطتةملا فةبطخلا هذه تعبط دقو هبشا امو ممارايزو

 روكا عمجما َّق أهمدق كلد ريغ 1 5 هلو اما 8 ةددرف 0

 005 نلت داع ندلا رهاث هل روقتملا ءادها اهيع ةئسلا كلت ىو.

 توريد راز يذلاةنطاسلا ماس> سنربلام ود رملا ةطساوب كلاثلا ديشروذ ظ

 ا
ٌ 

 ظ
 دال 050 ردكساو توريد نارا لصتق قسما

 كب كا دب نع تدك ردح ةدءمصق ةجرتلا 0 هل عفدو

 ةدوم اكريما يف ةينوساملا لفاحملل ماظعلا ءاسؤرلا نيبو هس ناكو ظ

 تب علا ةديرج لسارب ناكو هناسالاب نارا ةراظسس عم كلذكو ةلسأ_سمو ظ

 0000000 نا تا ا يحاو ةطشناو نما دقو ةنوسلملا

 ةللخلا همدخل ركشلا عم يلاعلا ينوساملا ناشينلا لانو هريغو ْولؤالا لفحم ظ

 ال رب ةيدم ىف اتتادمجع ةس يا اطأ ةنيبلا كلثايقو |
 اهيلا مضناف نينس ثالث ةيمالا سأرو اهعبطو نيئاوق امل فلأو ةعانصال

 لاما نور !واكف نبرهاملا تاعانضلا ءاَسٌؤر .ةيخم نم ديدع ددع

 تاالاقم ضعب اوءبط دقو ةججرتلا ب>اص لزنم يف نوء.تجيو ةيعانصلا

 ااا هل لك نودش ازراكو ةمدلا لامعا نع تطتقلا يف ريراقو
 ل

 ع .٠ .٠ و 5 ا

 هيوتسلا امالاقتحاب هنانر بطخ هنالث امف هلو سرا لزنم يف الافتحا



 هسا 7 ا
 ة داللا لا تا ملعلل مقل ا رك ا رك

 ًاًءرفم ناكو فطتقملا عم بيبطلا ةديرج ةرادا ىلوت 1م0 ةنس و

 قاكو يةمَد ةئيدم راز 188١ ةنس ربمتبس ره فو لغشلا يف هعسو

 ينو اهنايعا نم ريفغ روهج هلباقف ين وساملا نائل ند رم تاكذئتقو

 كب تنزع دما واتقوطع هقدص رازو :هءالولا يلاو راز تقولا كلذ

 ظ لضفلاو ةدايسلا بحاص رازو نالا ةيناطلسلا ةرضحلا رس ناكدباغلا ظ

 ةزمحد عسا ديسلا موحرملاو يرئازللا ينسملا رداقلا دبع ريمالا هل روفغملا |

 1 5 هندافو ا مهريغو ْ

 نة اميماو لها أهم حدتما ةيفاض تاالاقم ةرايزلا كلت دعب تك ظ

 مهم 0 مهمرك نم هاقال امد

 ْ ةسوسأم ة ةمر لابوماش اغلا ناحل نعدنأ كفر ان ١ /را 0 ُو

 ٠ فاعمل مدخف يقرشلا ىلع لا عمجلا ْ 0 تشاو ل ل أسرؤلا لمع ند

 08 عمج [قاوتق ىلع هليق دحا جس / نيتيطخ هيف هعدقت ةمدخ لجأ ٠

 | سرادلاددع 00 م هيد لانس# : نم أنروس يف فراعملا ةلاح ىلوالا

 ندم لك ىف يف اه راو سرادملا باككاو اناو 10 ذيمالتلاو نفسا

 ناكسلا دعو مهر انو ملعلا لاجرو تافطاَو عباطملاو اهارقو ايروس

 ظ كلذ عبط و ةنيدم لكلا يلامثلا ضرءلاو يقرشلا لوطلاو ايروس ندم يف

 ساسا وهو يقرششلا ملعلا عمجملا ل امعا ىاتك ينو فطتقملا يف باطملا ||

 و وس ىف فرأ دذر يس و هيلع هئفاك دق ةعئاواانر رس 2 0 ” رأت ن درخأتملا هيلع 2 دس



 «ءدط

 بهذف لاوحالا تا اسمورو ا 2 نيد برخلا تدش او

1-١ 

 موحر رملا هةحوو توريس ةكريمالا ةعرطملا ف مدختساف داع مل 2 هدأب لا

 هىداشب ناكو هداممحاو هتنامال 1 هنعاو هيلا هنافتلا كندناف روك ذلا ١

 0 نيهاش ىخا ا ظ

 ةيعمج رع سراف لا ةمالعلا همس ةدضاعع 1 يع ةنس و ظ

 اذلو ءاهلك 10 علا داللا ىف الا ىلا: تابعا لضفا نم يهو ربلا

 ِق هدوحو نمز اها امتار بو انك 0 ةيمان ةمهاز 0 |

 8 ريثك عبط ةرثلا ثحابمو بطخو تاللاّمم اف هلو توريب

 ةيدالا تابعا نم أاهريغو باد لرمي اذ د ١ملال“* ةلسو ظ

 ءّ املاو بطلا ضع أهف هلو

 يناسلا اسارف قرشا عباتلا يبوساملا نانبل لذحم لخد ١مل/؛ ةنسو

 لفحلا فئاظو لك يف لقت و يددلت وكسالا نيط لف لف لخد م ٠ سيراب يف

 همج دق ناكامرسخف هلاؤشا عم حمقلا ة را اتت ةتسلا راو قلو

 نيتمالعلا كرام كان ءارغلا فطتقااةديرحةرادا ىلو ١1م0 ةنسو

 ها هب ردملا ىف ناسردب اناكو فور :نوقعيزو رف نم راف :نبروتكدلا

 نرتقا 1877 ةنس سطسغا ؟٠ يفوحاجنلا لك هداهتجاب تحجنف ةيكريمالا

 نينب هنالث اهنم قزرو رمث سراف روتكدلا ةقيقش رغ ميم ةهوحرم ا

 تداوح سما ىلع 3 باتك عمج رشاب ١808 ةنس لئاوا يفو

 "كراش ثع توريد كس 1 0 ةنيس نيسع نهايروس
5 

5-0 
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 « ةمجر 9

 نسوي راكم كلي نيهاش ؛ لضفلاو ةداعسلا فحاص ةرشح

 فاااطللا ةلجخ يحاصو تاتقملاو- لعقملا تاقا دا

 نويبع رص ءاسضقب تسلا لبا هبرق يف سوبراكم كب نيهاش دلو

 سورراكم هدلاو مساو ١مه+ ةنس سرأم ٠ يف توريب هناالول عباتلا

 هدلو اكرأ املا ةنس ىقوتو مهديمتو هموق 0 هدالب نايعا م 0

 هندلاو هائل هيلا راشملا

 تويبلا تبهنف ماشلا رب ين ةلئاملا ثداولا ترج 186٠ ةنبسو

 ْ ةئلدم ىلا هيدلاو هب تافه قس ةلاح لنا تيلمإو تانملا1

 باّتتسا دعبو اف امقم نيهاش سجدرج اجاو 1ك ناك توريد

 ظ معملا لضافلا ىلع ةءارقلا 'ئدايم هتملعف اهي رق ىلا اهدلون تداع نهالا

 اهدي لغتشت تناكو الاوها رقفلا نم هندلاو تساقو دوعسم ميك اوب

 دئذحو 1456 ةئس ىلا عئانصلا ضع ةهتملعو اهدلو ةلاعاو اهس ظْفط

 ةيدطولا ةعبطملا اهامس ةعبطم ًاشنا دق ناكىذلا همم ىلا توريب ىلا هدايا

 ةمبطملا ريدم تاوننسس ميزا يتبو لمعلا يف عوبو ةعابطلا نفاذ ١
 سكذو دالامورلا ةءبطم بام هبلطو ةيكريمالا ةعبطملا لخد مث ةينطولا

 فساولع هب كيدناف روتكدلا موحرملا مه حمسف مهتعبطل ار دمز وكيل ||

 بنعطملا ردم نيمف هيلطب مجال ركل





0
 

1 

- 

د

ا

 

0
0
 

.
2
 

 26ج

 أ وات

0 

 نسوا



 ء

 د

37 

 همكم

 ممم

2
0
0
 

د
ا
ه
م
 

ع
5
 

 ةققام

 ةمدام

 ةاممام

 هامدام

0
0
 

0

 

2
2
 

2

 

5
6
 

م
م
 

2

0

 

5
 

6

 

 اه

و
ن
ه
 

1

 

2
1
 

0
0
 

60015 

6

0

 

60125 

ع
م
 

2
2
6
1
 

1
2
6
4
2
 

1
2
0
6
1
 

0
 

0
 

0
0
6
0
 

. 

2

0

 

ا
ج
 

2

 

م
ا
ك
 

1 

5
0
 

, 

0

 

0

 

2
 

0
 

 د
6
ن
 

6
+
 

1 

5
 

0

ن

 

س
ع
د
 

ْ
 
2

 

و
 

: 4
-
-
 

02 

-
-
4
 

4 

| 

 دل

 ر

 تأ
 و0

1 
 هع

- 
 را حاس مياس 7-0 طم ءؤس ١

٠. 

5 
 الاي اساسا
 دز تاب تكاكاح

 يااا
> 

6 

2 
 ل

0 

 فكيف

 38 نكن كعلإ

 سر» ْ 1

 امحا ةئس ىنوس

 22 مه هارع
 م 72 2

 >7 تاس دوم و بسسس تجب مصور س وول عيب مجسم حر سم سم

 اك

 رح

3 
 23١ م0

 دب ل2
 1 ناز

 < كر

 اكاكياك

7 

ي

ل

 

0
 

ع

 

د

 

0

 

0

0

 

9
 

 عل

69 

 را ل 5 0 5 56 0 نا 0 ١

 ب

/ 

_-: 

 تاس

.0 

 اد

 م

 تاحابإج :

505 

- 
2 1-5 

- 

 دهدلا ل





6 215 

 طويساب ةيراجت ةينطو ةمهاسم ةكرش سسا ١184 ةنس يف مث ةدئافلاو لمعلا ةريغك نذل

 يريخلا لمعت 0 ايح ولو 02 ناكو نو توف أ رحو 3 ًاعورف امل سداأو

 كنب سسا ١87 ةئس مث فورظلا هدعاست ف 0 تاكرشلا هذه قاطن عيسوت ديري ناكو

 ةنامالا باسل ادوقن لجقي كنب وهو ني.رصملا نم دحا هلا ةهقمسل 5 يذلا ينطواا ريفوتلا

 هذهو مويفلاو أنملاو انقو جاهوسو طويسا يف عاورف نالا هلو قوف امث دحاو ُسرْغ نم

 اهباحصا بلط تحن يو ةرفاو غلابم يف لغتشت تاهجلا

 اهتقو ناكو طويسا ةئيدم طابقالا كريرطب ةطبغ فرش امل اهتاذ هنسلا هذه قو

 ٠ هباطخيف ارب دم 2 مهني هجرتلا بحاص ماق سفن فالا ةتس نع دز اه ًاعمتجم

 ا نعو ٠ ةيطبقلا ةفئاطلل لصاخلا لاخلا نيبو ٠ ةيعرلا وحن يعارلا ىلع بجيام
 ًاعقو باطما اذه عقوو ةفئاطلل ًاسيئر 0000 111 كا تاحلاو ل رعو

 اليم ةانث بيطملا ىلع نيرضاملا عيمجج ىنثاو ٠ هفئاطلا لاجر 1 ا
 ا ناكل 41 ةنس يفو ٠ هفئاطلا ءانبا ا لء هع زوتو ةدح ىلع هعبط يف اورعأو

 هجولا ردانب ىلا بهذ ١847 ةنس لئاوا فو 6 اضع اع لخ ذو يدك قا

 اجرجو جاهوسو طويساو ايدملاو فيوم ينبو موينل ١ ةنيدم يف امل اًعورف سبساو يلبقلا

 طويسا ةيعج دييشتب منها ةروكذملا ةيعمجمل عورفلا هذه ءاشنا مت ا ناو يرو
 ةفئاطلا ءانباو كري رطبلا نيب ام لص> يذلا فالخلا لاك ا 10 تبغ يقلا

 اهي اعد كا ةراظنل همجرتلا بحاص ىلع 0 مدق اهتقو كري رطبلا نا ىتح

 سلجم ليكشتب بلاطملا يطبقلابزملا قاطن عسويل دالبلا ىلا بهذي هلاغشا كرتيهنا
 هل اموايته كرطبلا ةطبغ ناك يذلا ىل رللا

 ا ١ فر اهرادصاب ةبروكتللا هل تحرصو رشم: ةدب رج اشنا 44 ةئسبشون 9: يفو

 ا اب اهركصا 1865 ةئسرأني لوا فو اهنم ددع لوا ردا روكذملا ريشلا نم
 هل هللا نسحا نويرصملا هنع ابفرعي يتلا مدخلا هدالبو هموق ةمدخ دصقب اهلاغشا يف مئاف
 هللا اهدنا ةمعقلا ةيوبدخلا ةرضحلا لظ يف ماتخلا عيمجلو

 21011111 772222022: سس



 _ 1 هدفك كَ دعلو نبيدلا لوصاو ةءارقلا يدايم ققلعل طويساب ةيطبقلا 9 اعتلا ا

 ىتحودحاو همس "لرا و هياوختا عم ١ ةحرتلا 0 اهلخدف قادما ١

 امو لا لا 0 كري رطب بلق يف ةريغلا حور تكرحتا|١
 اهيلا مدالوا لاخدا ىلع ء طايقالا ضحو ةمهم ةيطيق هسردم أهم غن أو 116 قف ا

 هقيقش عم ةجرتلا بحاص لقنو هرماكاولعفف ةيناكريمالا سرادملا ىلاملاسرا نع مهاهنو |[
 ١853 ة نس يف تاطعت ( ىتح تاونس عبدا لا ابيف ثبلي و هديب دحلا د ةسردملا كا 1

 هر 2ك ةبراخملا هلاغشاب هقحلاو هعم هدلاو هذخاف هيلا اسما 3ك رطبلا توم بليسإ

 لاما تناك اك ةموكملا ةمدخ يف عم ىتح ثرلي ل هنكلو ةنس ةرشع ثالث كاذذا

 هدالوا لك فراخحي نا دي ريناك يذلا هدلاو ىضر ريغ ىلع ناكو ٍدئناوا ةهجنم نيرصملا

 يف تامادخلا باب ةجرتلا بحاص عرق كلذلو ىلوطلا عابلا اهيف هل ناك ذا ةراختا

 يف مت ةينسلا ةرئادلل عباتلا تنمرا شيتفتب ًانواغم نيش اهتم ويوي ريش قو ا1

 ليربا لوا يف لقن اهنمو طويساب ةي رارجنالا ةحلصمب ابئاك نيعت ١41/4 ةنس وينوي رهش
 هذه ىقبف ناوصاو طويسا نيب تدئرت ع ةطسوبلا تاروباو طخ ةفيظو ىلا ركز عش

 بحاضص :لغتشا دقو: ةموكللا :ةمدخ "نم ىئهتساو 55 ةحسا لي ربآ_رسافإ 00
 ةلج طويساب سساف ةديفما ةيمومعلا تامدخلل هرغص يف هتاقوا لك صيصختل ةمجرتلا

 هذه دبع ةثادح سسل تبثت تناك امو 188٠١ ةنس لبق ىتلا ةدملا يف ةيبدآ تابعت

 طايقالا ةيريخ ةيعج لوا ١818 ةنس يف سسا اًريخاو داقنفلا يف ةديفملا تاعورشملا

 ًايموي ةباطخلا ىلوتي ناكو اهيف لبقلا هجولاو ةنيدملا هذه ءاهجو لاخداب دهتجاو طويساب

 ناك و دحاولا كاملا كيس هلم كلر غلبم اهداريا غلب و تن ىتح موقأا نء رفاو دع يف[

 مويلا تعيصا تناكل ةيعملا هذه لطعتو ةيبارعلا ثداوحلا روبظ الواو اهل اريتوكس وه

 دعب ةيعما هذه تددحن دقو٠ ةيطبقلا ةمالل ةيشع لايعاب تتاو رصم تايعجح ربشا نه :

 ةمجرتلا بحاص ٍبيغتل ةصاخو فعضلا اهالوتف ىلوالا ةدعاسملا لثت مل اهنكلو لالتحالا ||

 تيحا ينلا يو يطبقلا خيراتلا ظفح ةيعج ١8817 ةنس يف سسا هنا مث طويسا نما

 ىلا ةيقان ا ا 0 .ءاود ىف هلاعتسا ةيركسللا تلقكا ام دعب خيراتلا اذه 1
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 رضه ه ديرجح بحاص

 اسقنملا هدونش

«2 

 ىد ىدنفا سردات' لضافلا ةرضح



 6 عا 5 و

 هروصنملا ةكح ةباينل لكو ةفيظوب 184 5 ةنسرياني لواباهيفنيعتف ةياهالا احلا

 ةبترلاب هيلع مناوةرهاقلا ةكحمم ةبابنل اليكو لقن ةنسلاهذه نمويلوي ١6 يفو
 هظاشن ىلع هل ةأفاكم ةثلاثلا

 ىلع هانب ةروصنملا ةكحل ايضاق نوكيل بدتنا ةقدصو هقذح ايازء هنع تققحت امو
 ١ م8ا/ماع ربقون لوا ٍفوا 885 ةنس سراماليف ةيويدحلا ةرضحلا نه هل ردص لاع رما

 ' | ةمخطو ىلا ىترت اهو ةلهالا ةيردتكتالا ةكحمم ايضاق هتبيعَتب رخا لاغ رما ردص

 ]| تافطعت نم لانو ١88 ماع ريقون 54 يف ةيلهالا فانكتسالا ةمكحمب يفاق بئان

 ريدي ةفيرشلا ةفيظولا هذبب تاونس ثالث' ةدم قبو ةيناثلا ةبترلا ةيويدخلا ةرضحلا

 (لصا ايضاق نيعت ١ 447 ماع ينو ٠ نوناقلاو ةمذلا هماكحا يف ًايعارم ريد نسحاب اهنوش

 ةعيفرلا زي ملا ةبترب هيلع معناو ةروكذملا فانئتسالا ةكحمب
 ةليللا تاغفنلاو تافلّوملا نم ريغك هلو ءاكذلاو معلا نم ميظع بناج ىلع هترضحو

 علا ةدس يف ةناكملا ولعب هل دهشت اهعيمجو عبطي مل ناآلل اهنمو عيط اهنه لئاسر ةلمجو

 قالخالا مراكمو بلقلا بيط نه هب رهتشا ايع ًالضف عالطالا ةعسو الأ ةلاطاو

 1 ىف انمال كوك" لاز الق نيلأ نحو ةيزرللا لادتعا مهركلا ل ةباوقكب ملا نيلو
 ةانرلا لماكب هللا ةعتم رهدلا اذه نيل ةَرقو:رضم ءايم

 26 ىدابقنلا هدونش ىدنفا'نسردات لضافلا ةرضح ةهجرت 6

 « ءارغلا رصم ٌةدي رج بحاص »

 ْ ءاحنا عيمجب ةرشتنم ةريهش ةيطبق ةلئاع رده طويسا ةئيدع ةجرتلا بحاص دلو

 | ةيحان يلاها نم ناك ٠ ربكاالا اهدج نال يدابقنملا ةلئاعب فرعت ىلبتلا هجولا
 ا اكفصَعَتم 2 هتدالو كاك ٠١ طونخا ةنب له يلاهش يفلايما ةزالث وحب ىلا « دابقنه »

 وهو ةيجنرفا ١861 ةنس سرام 57 قفاوملا ةيطبق 1817/4 ةنس تاهءرب ٠١ دحالا موي

 | بتاكم دحا ىلا هقيقش عم لسرا هرم نم ةسماخلا هغولب دنعو روك ذلا هتوخال ثلاثلا



 04 + خخ دوي ويس ا وو جسم 0: »هج

 ةسماخلا علب انو مظن دم مساب هايعمو ةليضفلا ىلع هايرف نيبقث نيدلاو نم

 هدلاو موحرملا ةبيذهتب ماقو ىلاعت هتمحر ىلا ةافولاب هتدلاو تلقتنا هرمت ينس نم

 سرادملا يف هل>دا مث ةيزياكتالاو ةيسنرفالاو ةيبرعلا ةغللا ءيدابم هنقلو

 ةتاضرل مث تاونس نام ةدم مولعلا ٍقارم يف جردتي ثبلق ةيرصملا ةيربمالا

 سردل ةيسنرفالا دالبلا ىلا 1807١ ةنسربشون ربش رخاوا يف ةيرضملا ةموكحلا

 ملحم كرادلا وعم نمخيف هتعموتال ارق روبل سك اةسردمنيناوقلاو عئارشلا

 قبسلا يصقزرخاو لوقعلا لهذا ام ةعارنلاو ةواهلا لئاالد نم ررظاف ءاكل]
 هدوجو ءانثا كولسلا نسح ةداهشو هيسناسللا ةداهش لانو مدقتلا رامضم يف

 ةداهش لانيل زيراب ةسردم ىلا هلقنب ماسرما ردص 140/4 ماع ينو ةسردملاب

 ا عجرف اهاوه ةدورب ةدشل !هيف ةماقالا عطتسب م هنك و ةيروتك دلا

 1 0 ار تبل اق“ ركام ياحمو يعرش نوذ أم دنع لغتشاو

 كر ال هتقو لع ضي م د كا ةكح لا ىف نيعت

 داو فرك داك ه.لعدوعت ةرغ ايف فطتقي نا نودب هيلع رّةدحاو ةقيقد

 ةجايسلا لا قاتم يضم دعبف ' نوناقلاب علضتا اهدي يتلا ةياغلا هلاون ىلع

 0 ١؟ وحن ىئاهنلا هناحتما لبق هدلاو موحرملا ةافوب 5 5 ك5 ةاو :ةيروتكدلا

 1 او نلاوع ةدابشلا 0 يرصللا رطقلا ىلا داع 1885١ ماع يفو

 بئانلل ؟دعاسم نيمتهلوضو نم ليلق ديو يرصلا | ة دس
 هتعارب جياتن تررظ اهيفوا1 881 ةنسر عمد !مخيراتب ةرهاقلا ةكحم يف ىومتلا

 تست ىتحةايظولاهذمقب و ٠ هنطووهلهاهإ صحت لجال رداغ يذلا نفلا اذهب



 ش ْ 1

 ورك ىع عيللا هلي دعاسو ةيرصملا سرادملاةرادال اليكو نيعت ١567 ماع يفو
 سرد ةدملا هذه لالخ يفو كرايم اشاب يلع موحرملا اهنا يتلا سرادملا ة ةضور ةدير

 يالاريمةبترب هيلع معنا ؟88مأع ينو ةباخكو ة<«ارقابمهني ناكو اهفرعف ا

 4 ٠ ماعيفو نيواودلاوحلاصملا لاوحا ميظنت لجال تاروش:هو حياو عضو يدعاسنا دعب

 ّ راظنلداع م ريحتلا ةي ريدميفةرخاتملا يقاوبلا ليصل رومام ةفيظوب ةيلاملا ةراظنىلا لقن

 ةعسو هتعارب و ةمجرتلا هذه يحاص ةربش تلقن دقو نواعم ةفيظوب 5 :و ةيلاملا

 ةطلت#ملا محلا 21500 لو ٠ نانلا ل16 نيناشت هادهاذ سوت ياب ةرضحل هعالظتسا

 ةينملا هفك ردا ىتح ةفيظولاهذه ءابعاب اًهاق قبو اهب ايضاق نوكيل بتنا ١ م1/5 ماع ر صم يف

 ريا ةصعو ىوقتلا نم مم 6 ماج لع هللا همحر ناك دقو م املا ةنساربفزل م يف

 رباك نم هناب ل ءاربك هل دبش دقو ةماهشلاو ةفعلاو سفنلا مركو ةملاسملاو

 ةعساو ةمحر هللا همحر ةليلج تامدخ هلمتو هلم دالبلا مدخ ءالضفلا

 6 ةيلهالا فانئتسالا ةكحمب يضاق يدجت كب دمع لضافلا ةمالءلا ةمجرت ذك

غض روش نك فصنلا هليل: ىف يف ةرهأقلا رصع دلو
 |م امو ةنس لوالا 
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 اا
 1 تو مس م سم رق

 ذاتسالا ةع هلا ع ةدشلا 0 1 دقو ةرشلنمو ةعوبطمابلكو و ةيداو ةكلفو

 اذ رعشلا م ذأ ىلا مظع ليم هل هل ناكو يوالزاملا دمحا ديسلا لضافلا

 ا رعشلا قئاقر نع "ل لانملا ةردان ةعاربو لب ولم علب ليلا ننلا

 زاك هناك ب ادالاو مكحلاب هلك اوم ةىقص ا نهرقكا ١ لع ءلقشي اريك

 يفكرابماشاب يلع موحرملا دءاسدقو نالل عبطت مل ىرخا راعشاملو رردلاو ررغلا
 تاقللاو كلا هذه فاو ةذيدملابسكلاو :ديتلا نار 0 عضو
 نيسدنملا يال ١ ىلا لقتنا ١١1١ ماع يفو ٠ ةيريمالا سرادملا يفنالا هيلع لوعم

 ةفيظوب يالالا اذه ريماىلشعرألا اشاب دمحم موحرملا ساهتلا ىلع ةانب ةيحروكلاو

 اذا ولعت لك ةدع ا ل نوما هجر ميعممو مجرما

 يباوطلا لاغشا ةيرومأم نيع مث ٠ يماغالوقغاص ةبتر ىلا ىقرتو عوضوملا

 ىلا قرر ةيركسلا سك عبط ةرشابل نيع كلذ دعبو ةيديعسلا ةعلقلاب

 ريتشاو ( يظن دم ) هاعد د قزر 1١0 ماع عيبر 18 يو" ٠ يشابكي ةبتر

 :ةلسالا ةكحي ايضاق دل يدجم مسأب كلذ دعب

 بدت ةيويدخلا 0 ىلع اشاب ليعامسا هل روفغملا سولج دنعو

 دوك ماب ةروبشملا ةيواسنرفلا نيناوقلا ةجرتب هيلا دبعو ةجرتلا بحاص

 هب فلك ام زنا امو ةمحرتلا ِ نيفظوملا ةيقب كلذ ىلع هدعاسو نويلبان

 يفو فراعملا ناويدف ةيلخادلا ىلا اهنمهو ٠ ماع ةينسلا ةيعملا ىلا لقن

 ادنملا قير 0 فيلات يف كرابم اشاب يلع موحرملا عم كرتشا ءاثثالا هذه

 ةيرصملا رايدلل ماعلا خّيراتلاو ٠ سرادملا ةذمالتل نيرفلاو







 د يدعم كب اص ديسلا موحرملا ةمجرت 3

 001 انا در ( ةمركلا 254 ) ةئيدع نزع ةهرتلا هذه سحاص لصا

 مسا ( ةنوغزم ) يف نكسو ( نيدلا دج فيرشلا )ىلعالا هدج ةيرصملا دالبلا ظ

 اذكهو اتانبواتينب قزروةراختلا لاغشا طاعتو اهب جوزتو ةزيجلا ةيريدميف ةيرق ||

 ناوجر ىبا ىعدتةدإب ىلاة#حرتلا يىحاص دلاو لقن نا ىلا ةلئاعلا هذهتلسانت |

 نكلوني ريتك“ ا دالوااهنم قزروامئاهجو دحا ةعركباهيف جوزتو ه٠ ٠ ةنس ظ

 ١ 45 مأع نابعش رهش فصتنم ينادلو يذلا ةمجرّتلا بحاص آلا مهنم شعل : ئ

 والملل لقتنا مث ةءارقلا * ىدابم عتيل تاكملا دحا لخد عرعرت لو

 نع ةيسنرفالاو ةيبرعلا نيتغالا نقلت اهيفو ١ ماع يس يتلا نصل

 يواطبطلا مفار كب هعافر لضافلا ملاعلا مهتامج نمو ةذتاسالا ربمأ

 ١' || نيرهزالا ةذتاسالا نم نيريثك ىلع ةغالا لوصاو هقفلا سرد رضح مث

 1 ةيبرعلا ىلا ةيبدجالا تاغالا نمةمجرتلا يفعربو اب بت هسورد يفمداهتجا ناك

 لوغملا راشنتنا نيران أهنم ةمهملا سس كلاو ةديفملا لئاسرلا نم ارفا و ا ددع مجرتو

 ١ كلذوااكناكلا لع ةيدملا قايطت) باتكو (نيسدتملا لوادج)باتكو

 ااوأ هنهو ةمحرز رثلا لوالا مسقلا ةسائر لك ذ ناك يب | ةدملا لالخ |

 ١١1٠ ماع لوامزالفةمحرتلا 5 . ناثمزالم يل اهنمواهملا لخدةفيظو ||

 | سيردتبفلكو قالوب ف 2 ل ةيويدخلا هناذتدنملا ةسردم ىلا لقنو

 : ماعيشأب زوي ةبتر ىلا فر مت العلا نوننلا ةذمالتل ةيسنرفالاو ةيرعلانيتغللا
 || ةيعيبطو ةيضاير نيب ام ةيلع بتكك ةلمج نوملا كلذ يف فلاو مجرتو 75 ا

 1 وست و سس مصمم يس رع حمص همم دات تت قم



 و دب ع . 9

 يف ىمظعلا ةغللا هلاخداب ءاّضقلا ىلع رفاولا لضفلا هل :نآ ةترتلا بسياص ايازم نمو

 تاغفارملا يف كلذك وهو يدايتعالا هثيدح يف ىتح ظفللا يصف مدقثام ىلع وبف تاعفارملا
 ةباتك نوكتف تاسلجلا يف ابظفلي ما هيدري نا هتاعفارع ىورينا دارا نم عيطتسل ىتح
 وهو ايخارايع ليد فا كلل 1 7 رك ه صك لارا 07 1

 اذاف اهايافخ كردي نا ردقالا هدنع سردلا ءانع نم ةيضقلا لانتال عيبا معي

 لاخدا يو ةليلج ىرخا ةدئاةهتاعفاراودماظن نسح لثعو ليلاك قندت هفقوم يف فقو

 نيناوقلا عضاو نم دوصقملا ضرغلل ةقفاومو ةغللا لوصا ىلع ةقبطن» ةيئاضق ظافلا

 امملو ريبشلا يسيللا يلع علا موحرملا هيف اهفرع ةغالبلاو ةباتكلا يف ةربش لجرللو
 يلع خيشلا' موحرملا ةناتك يفو ٠ ةبانكلا يف تدالا, الاثم تناكت عج ول دادو لئاسر
 اشاب قيفوت روربملا موحرملا هفرع دقو ٠ هبدا ةرازغب ةجرتلا بحاصل فارتعا يسيللا
 ريشلا ةطساوب هيلا هاعدتسا نا ٠ هوم هتربش لاصتا نم ناكو قباسلا رصم يويدخ

 ىلا ليملا نر» موحرملا يف فورعم وه اهب هتلزنم ءالعاو هناك 1 يسيللا يلع

 لضفلاو بدالا لاجر

 يف هعدوا ام يرمدلا لضفلاب هل قطني و جيدملاو دملاب ةمحرتلا بحاصل ركذي امو
 ةلجلا ةرهش نم غلب ىتح 1 مفانملاو ةمبملا دئاوفلا نم ةدم أاهردصا يلا ماكحالا ةاج

 داوم سرردتتب ةيناثعلا ةلياخلا ةيلدعلا ةراظن نم يرازو رارق ردص نا اهتدام ةرازغو

 هقطان ةدابش ٍنثو ىلوالا ةجردلا ةذءالتل ةيناطلسلا قوقحلا ةسرده يف ةروكذملا هللا

 نوناقلا نم هعلض:و هلع هرازغو هلضفب

 فقوم يف فقي ءابك ذالا رطاوخدبلا ليمتو عمأ املا هقشعتام نساعم ع نم هتاعفارم اهأ

 فقوتسلو عامسالا يراسل تح محدن يشاعملا جاوماو مظ مظنني ردلاوقفدني رحجاوبف ةاماحلا

 - نا نسحي ام ةريبش ةيضق يف ةعفارملا دعب لضافالا ءارعشلا دحا هدّشنا دقو رطاوخلا

 لاق ةجرتلا هذه هب
 الوقنو ”هصن قحلا قطنم لآ لعو نايبلا بلاطلا اهيا

 الوقت اهيفو ىلا غولبل رصم كبيسحو ىرسلا ”دحئال

 اهرايطا دي رغتب ضايرلاتحهتباام شيعدغر يف حربالو اهراصن !ةرهزب لئاضفلاهللا عتم

7 

 هه

00----_62 



 انانفا رهازاو ٠ سورط يف روطس ةروص يف سانلا ىلا تزرب جورب رهاوزب كيفانو |

 ظ || ابلبق اندهع امو ٠ سوفنلا رسنو مومحلا ولت ةلجت يف سورع ةروص يف ترغس نونف
 ابار للطن طانلا نم سئارعب الو ٠ةبارغعو ةقرشم ضرالا بكانم يف ريست كاك
 ْ لا ٠ ةبعالتم راصعالاو روهدلا رم ىلع لوقعلا

 |ةيلدعلا ريزو اشاب تدوح موحرملا ريطملا ريزولا ةلودلا بحاصاضيا كلذ يف لاقو

 ًاانه نا 0 01 ةجرالا لحامل ايلي ةلاسو يف ةيناثعلا ةيلعلا ةلودلا ةموكح يف
 | شيتو راكفالا هب جعشت ٠ فيرطو لئاضفلا نمدلات لكي واحلا ٠ فيلالا فيلاتلا

 ردلاو دير هلا دقعلا لب ٠ بابلالا ةهزنو ٠ بادالا رهز وبف راخنالا لبق رئاصبلا هيلا

 ظ خا ديضنلا

 مئاقولا ةدب رج نأ ىتح برغلاو قرشلا يف ىصخن ال دئارج إلا هذه ةظاو دقو

 | تدراوتو كلذ لثبوقطنتال ةيعمر ةدد رجيفو ءارطالاو حدملا نماهقحاهتطعأ ٠ ةيرصملا

 مع سب قارعلاو سنونو ماشلاو رصم ءارعش نه ةمح دئاصق ةّحرتلا بدحاص ىلع

 1 هتافص حدم يف ارعشلا اهمظن يلا حدملا دن ا

 ١ أ | لك ىثني ةنأ ىلع ةاجْلل هذه:ري رحت ىلع ةموادملا نود هلاغشا ةرثك تلاح دق نكلو

 1 ' اذ ةدئافلا ةهج نم اهيف هبتكي ناك اه عون نم تالاقم د نه ةلجْخا هذه يف موي

 5 | ناك ارو اهي ةداعا لك يسم لازي الو ةعفص ٠٠٠١ وهب قبيح ءازجلا ةرشع ندص

 ش | هتجوز ةافوب هباصم الول كلذ هل ىست
 ًاركذا ال لايعالاب م آل لع لجو ةباتكلا ىلع ةردقم يدنفا امون :لضاقلا ٌةرضمو

 | هلارع يلع ةكارتملا انا اولا كب لاغأبا موي ورق ءاولم ايفا اريظن: امه هكي ارا يبا
 ةناخ باش وا ٠ رهدلا هيلع ىتحا .ىئاب 11 ءافصالا نع كلذ هعنت الو لاعالا
 او رحالا بجويو رتل ١ بهذي اني نم ”هحبص ٠ رمتكلا ةرهز يف وهو نامزلا

 اةيزم ينو رذعلا نم ءيش ىلا أجلي الو رهدلا ةمواقم ىلع هب نيعتسي ام هحفنف ةيحيرالا

 ” ارالا ةترلا يف ءلعجت ةمركمو ءايلعلا تءاشام اب 7 1 حلا حاب
 وهو ريقفلا اصل ينغلا يحضا ناك اذا الا 1 00 مو ٠ ءابدالا نيب

 رنسع ءيس هللا 5 ءاش نم 5 ول هللا لضف

 ا

2 
 0 ا



 كسا

 أ[ ساجلا بيطخل نالوايلا اجر نم مهب كرعت نم كلللفو ةيشيرلا | اس ل
 || ميج فراشي ناب هل نذا ةسلجلا ضاضفنا دعب يذلا ( رك مدنع فورعملا

 نناجالا 10 نيرازاا رفد يف همعسا ع ل هنك ماو اح املا تالت

 لا 00 مراكم ىلع عابتلا دقت ةلح م ايلا قه موال هلا

 || هراكفا لقنو ةي ردم هذيلا يف هعم ضوافتو تي زاغ تجدبلا ريدم كانه هلباقو

 0 انث هتفطف ىلعو هيلع ينثاو ةليوط تالاقم يف ةتديارج ءارقل
 || ةريللا نم :ينسك دا 8 سال مراكف] تررتشت قو هددها 0 نم داعالو

 || يف .طرغاو فيصا يذدفا قيما لضافلا ذكي ربتل قرتشلا ةارشاكلرت ءاتطلا 0
 اال دع تاتش فارجع 0 | اانه ىف رمد[ من مال ال 0 احلا 0 ةاماحلا كاس
 أ| هردق هموصخ فرعو ا:يبماحاجن سجن اذ لكعر ىلع ”ئكلو هئارع الاايلمحتل الو لايجلا

 | نم.دعبا .اوناكو مهجال اوم هب 1 ناك ار 6 دقتعا ها فرع وه اك
 || رات وهو ةصالخلا هذه هنع قيفت لي وط م رات ةئداللا هذملو اتش هل اوهؤرب 1

 ْ انك هنع ٍبرعقن كاذلف هتلمحي يرضملا ءاضقلا 4 راتب قلعتي

 أ| ابفصو نع اهركذ ينذي يتلا ةيرصملا ماكحالا ةلجم ءاشنا هذه هتابكت ءانثا يفو

 ربحلا مهنم ءالضنلاو العلا ةياع نم ”ةلجح اهظرق دقو رصم يف ةربشلانم احل أمل ابغي رعتو

 نم اهنصوو هنصو يف لاق يذلا يرايبالا ا يداحلا دبع يملا موحرملا مامالا ةمالعلا

 يناي ام ةليلج ةلاقم
 لثلا براشلا ليك افطغ نايا ',ادغ مارى اد

. 0 

 : 0 ل كينغ 50 |ةعاط ف ارصل الو 5 اهريغ"رعت الف

 |١ تطل وو تن كلَ م راع ند 4 لاذع تضصضنق ماه نم اينشنع كيهانو

 1 0 هلأب 5 كييسلا نايدب 1 بولطملاو لاطلا 2 م اطل نم هتركف بلاطم

 ناد ند ضخخا كف درع الو ٠ اةلاسلا 2-0 هنأب ةثاسل قطني حاصفاو ٠ نادجلاو ناسللا

 اهزومر كف نمد واو ب ابعاضوا 0 ىلع نيناوتلا عماوج م ناشلا اذه ءالع

 هتارابع نم ىرت م ٠ ابعايطا دادتما لوط 2 داقنلا ةدباهح مع ملام اهزوبك تو ش

 ٠ ناوبالا كك ند بأب يا 2 امتضراعل زرب نم 1 9 بايلاإلا ربت ةعارب اللا 1



 آ00 ريدق هلط ةباجا نم اذب دي مل م اًراركتو اًرارم كلذ نع هاهنف ءافعتسالاب
 ا كاد تاكو ةافاكمل نم مرحي ال ىتح ءانغتسالا هجوب ةمدخلا نم هلصفا ةقيرط

 1 ١886 ةئنس وبام لوا

 ١ ردق ةفرعم مدع نم فئاظولا لاوحا هيلع ف ام ىلع ةمدخلا كطفل كرم لس كفو

 أر هدب رج رشنف بدالا ةمدخ لع م صو ةنامالا قح 1 2 ١ ىلافش يذلا مداخلا

 1 0 نيما ةرضح عمايف رستم هلع 3-5 نيحلا كلذ يفَةب وطم تناك يفنلا قوسلا

 و ٠ ابعلاط ن 0 ه1 ةديرج كتاكف اهزاماا تاضا فيات
 ١885 ةنسويام 9 خيراتب اهنم ددع لوا ردص

 رهشا ةثالث ةدم ةديرجلا هذه ليطعتب راظنلا سلجم رارق ردص ١845 ةئنس يفو

 ىلعو تاعوبطملا ةيرحب مهنم اماتها يزيلكنالا نامرابلا لاجر نه ةعامح اهرصان ذخاف
 لادحخلا نمرادام سميتلا ةديرح ترشنو يدنالريالا وضعلا نياربوا رثسملا صوصخلا

 ةديرملا هذه نع وفعلاب رخا يرازو رارق ردص مث ةيزيلكتالا ةودنلا راد يف ناشلا اذهب

 ىلا رفاس ةروك ذملا ةنسلا نم هينوي ربش يفو ةليلق دم اهباحتحا دعب روبظلا ىلا تداعف

 لوالا هتلخر هذه تناكو ةحايسلاو ةحتنلا دضقب ابوروا

 ٠ ريهشلا يثرشلا فوسليفلا يناغفالا نيدلا لامح ديسلا موحرملا زيراب يف تأ دقو

 ًالاح ةيلهالا فانئتسالا ةكحمي راشتسملا هدبع دمحم خيشلا لضافلا ذاتسالا علو
 هعثاب فورعملا قرشلا سوماقلا بحاص سرك 00 ويسنلل نيدلا لامح دنسملا ةقدعو

 ”000 0 دحر بهذلا قاطا باتك هب ضراع ىذلا بهذلا قاوطا لحاضو

 يترف لوح موحرلأ همدق اذهو ةيقرشلا رومالا يف ةيواسنرفلا ةيحراخلا كيرا دل را

 || ةيواسئرفلا ةغالاب 'هثيدح هنم ”هبجعاو ”هتدافو مركا يذلا ةيواسنرفلا ةرازولا سيئر

 ! 15 هل لاقو هظفل قار ؟ ”هراكفا هل تقارف .ةيعاتجالا ثحابملا مها امهثيدح لوانتو

 || ( يقينيف يروس انا امنا ) هتيسنجب رخافتي وهو انضم هباجاف يواسترف كنا كيلع ربظي

 )000 انزال ءاشعا دحا:نياربوأ رثسملا ىلع دقوف هردنل ىلا زيراب نم رفا دقو
 0000 انو رراكلالا ةيدقلا راد يفاقرشلا ةارم ةدئرج قع لضان يذلا يزيكنالا
 || ةضوافملا تناك ةسلج رضحن هعم ناملرابلا ةساج روضمل هاعدو هئافصر نم ما 5 لا



 1 هي
 0 نعل اوررتو ةدافالاو ةداحالا ند ةياغ ىلع عملا أهدحوف يواسرفلا تهل رألا

 ىب

 را ١/ما/5 0 رعدم 5 خي راتب ىلا 5 رعالا رددف اهم ةحاولا ءىدايملا

 ردص م كالذأ هقلا كلا 7 ا وللا لال طباو يرضملا رظ طخ 2 ملا ا راك ةننذا

 كح فأي نزالل 5 الب يف ع ١ عيبل 3 4 تقو ةحنال عضو ل لجال نط 0 يرازو رعا

 اذأب ّس ةداعم ةسأبر 2 ةلاملاب ةماللا 0 تاكذنف ةموشملا حلملا ةيب رض تاطب

 بحاصر راب 39 هيلاملا يناككذأب نرد كد 1# عيوجحاز را اماضعا نم. 1 كرايم

 رك 3 | محا ماظن تاثرت 2 ىتح اهم 0 1 ص ترمبلو ةحاللا تعضوف ة> رانا

 ايلا 0 همالسو ى 5 كل ىنأ ادهش 0 رصح ن : تلو عملا ماظن باد در نويسفوف

 تا نر : ودو مويلا نيف 0 ل 0 ساد راد 3 بائرتلا اذه اوعاف ةحرتلا بحاصو

 ع يلادالاو ة 4و 0 نول و ا | هل تاق مللا َة هس مد هد تل ليج
 تت 1 . ا

 مدقنلا نع ' هلو ا 0 ةحرتل ١ بحامل 6 دقو ماقملا ا ف هل تكقن عاطتسي الإ م

 بكت هرا ازولا لاح ناس ككموي 3 ١١ نايسجا هيرو اهدي رح تذخاو حاجتلاو

 تا التتماو هب ءادنتإلا ص ضالاو 5 ءابثلاو هلاعا حرش ِق هفاضلا تر املا

 نيا: كالذ يف اهتر يش تعاد يتلا :هلاعبا حدهو. هرث امرك ذب نه ىرتالا يارا
 نعو يرض # رطقلا 0 اظن, نيئانسا نع ةروكذملا هريرات

 لالتحا ديع ل كاملا مايا أ هنامورلا ةلودلا ديع نك هد داوحو ماظلا امله خيب ران

 ماكحالا يلو يذلا يواسئ رنلا وني .لارنللا تابدرتلا نه هعضو امو نيبواسرألا

 ىلا 3 ندوب ل7: لع دل موحرملا درع ىلا ةيواسن رألا ةموكحلا ( نع ةبايلاب رمصم ْق

 رارعذاو سو هل ىلع علا هم مَ عضو بايساو ةينيك نع ءو اذ ليعاهما موحرملا دبع

 1 ايا تَ او 0 ىنلا ءاطجلا 4 هش 6 ى اىرتنا ىح اهبئاصمو هم رغلا هيل

 ما
 علا شيتفت ةفيظو. ىلوت ىتح ةلباف ةدم. ثياي مل نووسءوقلا لاعا تبتنا الو

 تم نزكم نا هسنن تدك نكيورةملاللا ةاراظل سلتا تنال دلل ا
 يواسنرالا فارملا كشك 4 0 ه4ةيساح نكلو ا 1 نكي مل ب وف ةبالو

 هتبغر, ةيلاملا- ليكو  ذعءوي نك يذلا اشاب مولب ةداعسل ناعاف اًريبك سيعر جيصاف



 ةازإلا ةسلئرب اكبعو ةئلاملا .ةراظنب 'ةيوانتثرنلا .ةيزيلكتالا ةيقازالا :ةنخا تلكشرو

 هردصا يذلا ريبثلا موسرأ را ىضتقمم اشاب ضاير ةلودلا يحاص ةرضحل ةديدجلا

 بحاص هاجن ةيرصملا ةيويدحلا هيلا تضفا موي اشاب قيفوت موحرملا نانجلا نك ان
 هيلا مدقو اشاب ضاير ريطخلا ريزوا لزم ماو ادحا ايف فرعي ال وهو رصم ةحرتلا

 [سانجو انيع هل [يف ذ هلوق 1 تاو 50 ”هتب كح ايف 1 ةليضا

 ىنادضملا هاجي اهب نيعتسا نا . ايحار رص» ضاير.تمتا دقلو

 ةعبرا ىلع ديزي ال هك انذرا 7 ”ةلها وه ع لذ رولا كت ع نيس الو 1542 كف

 .ْ هضرعيام يف رييزولا ىار اذاؤ ىلا علا حلاص ديفم ماظن ضرع عتب هنا هيف لاق ٠ روطس

 || ريزولا ن-2-ادقو ٠ در 1 لعالا هي آرف 5 5 روصلا هذه مداخ و 7 ةموكحلل جول م

 لوصولا بلط ف 7 لبق اهاخ» تيار ام ةقي رط هذه روغملا ضعيا لاقو كلذ هنم

 انيف لوقي ةمدخلا ىلط يف ىرتت ضئارعلا ىرا ا ا يسفن نال هلا

 مهابعو نومانلا 5 تدجو ةمدخلا 1 لايعل يح ا ا

 كلو ةمزاللا ريراقلا مدقأ نا 00 دا هيلا هيجو هجوو ماعلا 0 0 علل ا

 هللا ءاشنا ةيانعلا ليو رظنلا نسح اذه

 )0| دج ربط او رسلا يف ءالولا صلخم اذاب 00 ةلودلا يدحاص ةرضخل يدث وهو

 1 ا) ايدالا ةننلا تدح الل نكلو ٠ هيلع ددرتلا ريغ ناكو ٠ اك رك

 || هبح ةهح نم اصخنتم 1 0 تود انا ل روز لل فسم عل قي دودلا
 || هنا عم ريطخلا ريزولا هلا ا يطل نا هكا دكا هناذ هيج ون ( ىفسو

 00 ل ندي تكف اهحو ةئداطا هذه در يف اًييشيبتكي نا' | 00 0
 ا اذ نع فدل ابك تارابقن نيب موو تيدالا بتعنمضتل دئاوملا ىدعا

 || نيدواوملا اهس الو مههشنا ن زيرارتماا نشك رمعم يف ن . ىوتفلا كاش عانقالا دارا
 كش الو يعنر ه>وب ادني مدد دلو أجا مم الاعا لمت نا همزع يو 0

 1 هتفرعم دحأ تون. 9 ربخ ملاعال نكست ايظع احاحن وعلا اذو ُِف حج يس هنأ

 || اهيلع علطاو اشاب ضاير ةلودلا بحاص ةرغحل اهعفر ةج ري راقث ءاشناىلع 0

 001 يسولاو ( ريق ك دزوللا تاتج وهو ) يزيطتالا ةينقازملا غراب ن

 فلل



 0 ى#

 || ١17 ةنسب نيه و؟ه يق اباضوف ةيردنكسالا ىلا اهتذو تبوررب ىلا سة سرا

 || هاضر هب . سلو .هرفس نع قادتعالا لما. هينرالعمل اباتك ناراملا فاد تا

 ”هباجاف ٠رمدم يف ريخلا نههلموي امو هدلاو ةلاحدل ركذي ذخاو هرداسسحب ةسّردلل دوعي وا

 اًرذتعم هدلاو ضيا تاذ يف بتكو هنع ءاضرلاو هلنءاعدلاب و هطاشن لعو هيلع ءاننلاب
 نراك منهل هن بلاطو هلجا نم تاذ لك نا ارماؤ هنعودخو هباراسا

 حاجملاو قيفوتلاب هل ايعاد حامسلاو حتدلاب هباجاف هناذئعسا نودب ة اجافم نطولا

 || تاعساو هيلع تقاضف هنم قزئري و هلم“ لمع يف ىعسي ةيردنكسالاب ماق دقو

1 
 ملمس جام حساس.

 1 كيرعت 0 اورو ءأه حولا نه أيلاها ضع هفرع قد نمزلا نم 5 .-ح ليسا ا

 اولعاف نورخا هفرع 6 هلزأ: 2 لك ةدحاو هغاس هيب رعلاةغللا ر هنبا ماعت ممدحا هيلا

 موحرملا .كفرع كك ”ناكورت مشاكل كا ةديلا د ف مقجاف لوالاك
 ا يلا ما ا انتلاثار مظني و1 الا وهو ئرس, اشام" ليعابلا

 ءادياب هعيعف نروغتلاو ندلل ةيردتكسالا يف !ئاشناب اشاب ليعامسا ىينالا 007
 || ةطساو نودب هيلا اهب مدقث ةسنان ةديصقب هفرع يذلا اشاب فيرش دمحم موحرملا

 1 ف كال و رع علا هردق يرش تبنرك هال مترا ةفيظوب دحا

 ا تاقوا ٍِق سا ١ ردا امل هر اداللا 0 ف هتفيظو ىلع ماقاف 0 2 ساسعا

 ٍْ واغزامءس 5-20 هحاو ها روص ةافو را ىلع ١ ملالآ 2 يفو 42 اصل لايعا نه عارفلا

 . ع 0 كري نا نودي ةعيضر اهادحا نان ريعص نيتافط ا ماشلا قدا

 ١ نه هدي ناك هيسننل 52 ةلمرال ١ هتقدقش نينو .:هدلاو نيب ادخ ةئان مل 1

 || ترضح ١15 ةنس يفو 1418 ةنس هيلا رض هقارف ىلع هدلاوربصي' لو سيرّدتلا

 بيرق دبع دنم هدقف يذلا سيلا ديحواا 4 ابعم رضحو نريتلفطلا ف هتقيقش |[

 تالئاقلا يف -[دكسو : الزم ةلئاعلل انناو ةمسلاو ا ماقاتف ضيا هل ناتخاو |[

 اهيف ريغصلا وهو سيئرلا ال بالا ماقم اهل ماقو اهب نيقثال ||

 دن افأورك ذو ةياشووةباعسهنق لق ام كليف راتب ودو نو هلا ظرف َ

 قدقجتا ةنل ءاضعا ضعبل اهثعب ةلاسر يف يرصملا رطقلاب حلا ماظن داسف حرش نم هيلا أ

 تريغت ىتح لاوحالات عع اف ءانغ:سالا هحوب نكلو هتفيظو نم هلصفب رمالا ردصف ىلعالا |



 ا

 *ي

 "|| ناكو هو هتفئاط ءانبا نم هنال هفرعيو هاري نا كيلوثاكلا مورلا ةفئاطل ليبحو تريب
 | روضح دنعف ٠ همركأاو هيحاو ا بحاف هتلباقل هيعدتس هيلا ثعبف هئانبال 8

 "|| راشملا ليلملا ربملا ةرايزا بهذ مدقت اك ةمدخلا نم ايفعتسم توريبل ةمجرالا بحاص
 اال 11 لاو ةبب رجالا سر دم نوكي نا هيلع ضرع زيلعا هنم رع ال يذلا هيلا

 "|| صالخلا ةديس ةسردم اهاعدو اي كب راوجب شقلا نيع ةيرقب نانبل لبج يف اهسسا يتلا
 || ءاهتنا ةيلفل 108 ةنس سرام ربش نم كانه ماقاو لبقف ةرهاطلا ءارذعلا مساب 07
 هلك لل وبدلا نم رس ريش ةياغلا يا 1 81/4 ةنس يف ةيسردملا ةفبلا

 ةسردملا كلت نال هتايح ثداوح ىعناو لجا نم ةسردملا ؛كلت يف هدوجوناك دقو

 اهنم نكت يبدالا توهاللاو قطنملا لع يف ةليلج فيل آت اهبدجوت ةليمج ةيتكم تنعش

 || عوضوم كلذ ناكف خي ال ا بابشلا صغ وهو نابهرلا ضعبل اهسيردت رشابو
 ايران كلا حا لع ةيكلا هذه كنا دقو + ةرتملا : ءاضق لهاا هيجع
 اهتايوتحم ؛هلقع بهنيو بتكلا هذه علاطي ناكق ةيواسنرفلاو ةيبرعلاب ةديفملا ةليللا
 || نكي مل امم ةيلاعلا مولعلا رئاسو قطنملاو ةفسافلاو خعراتلا يف تافلرملا سفنا اهنبي ناكو ببن

 لش ادلجنيعب را يف ةيوانرفلا ةغللاب مالا خيرات بتكلا هذه نيب و اهريغيف هل رسيتيل
 || تاشنمو مهباداو اهماكح ةفسلفو مدئاوعو اهيااها خيراتو كلاملا ةيفارغج نايب ىلع
 |0000 ردا ةجللاب ةطخب ةريتك نشكو. ةلمك ”ةيطخو ئواسنرفلا ريا ميوسوب ةمالعلا

 000 11 رع ةيوانرتلا  ةنلا يي نيساررو :سوريموه ناعشاو .قطنملاو .ةنسافلا
 0000 كل ان لك هلذا ىف لدنك صحتتو تحئيبو لماتب وأ ارقي لعن ةسسيبلا
 تاقوا يف هنا ىوس هربخ دحا يردي نكي ملو رعشلاوقطنملاو ةفسلفلاو يراتلا بادا

 مياعتلل اهم ماقا يتلا ةسردملا تناكف ةعلاطلل اهب ميقيو ةبتكلل لخدي ناك ةحارلاو ةهزنلا
 هلع اهب نسح دقو اهب لعتي هل ةسردم

 000 لدلإ] ةفلجو همتتلءالو  ةسردم دعس, ال هنءابث اذه ناك نم نأ مولعملا.نمو
 || هضرغ مايا ةعضب ًاقاطصم ةسردملاب هدوجو ةدم سويباغا.نارطملا ليلا ربحل ثبف

 همادقاب هباجعا عم هقارف هيلع َقْشف ةسردملا ةنسلا ءاهتنا دعب ةيرصملا رايدلا ىلا ليخرلاب

 ش ءاهتنا كنعو ءاجرلاب هيلع حلي نا لحخ يرخا ةئس كل هديصق كيفنت 2 هلعساو هطاشنو

 | / : ١
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 حيسل

 لئاسملا نم ةلاسم ىلع ث.دحلا ريدي ذخا مث هرءا اذه لفغاف يضاقلل كلذ ّرساو هلزامل

 رضح ىتح لادجلا ىتبف ةجرتلا بحاص هيف ةفلاخ ًابهذم ملاعلا اذه اهيف بهذ ةيعرشلا

 ضوربلل نع نفل وذ نكد دراما عنتقاو ةجرتلا بحاص ير ةعسن ىتفاف يتفمل

 نم نراك ام دج يضاقلا رسو ٠ فارصنالا دارا .ام دنع هيلع ميلستلا لجا نم

 ةرضاحلا كلت رثا

 هيبال انوع نوكي نا وهو دحاو رما ين الا هل ركفت ال هنثادح مايا عيمج يف ناكو
 لن انا عقي داك ت وريب يف وهو هنا الا هاغتبم ىلع لوصحلل اًدهنجم !ًداج هنيعل ةرتو

 هرظن أع هأوق د ٠ ارقو هراعتساف هفراعم كح تع حاجتا رس باتك ى ار هنأ الو

 ارارم كلذ نلعا دق وهو نيدبتجا حاجن نم هيف

 د مانعا يف وهو كانه هتفيظو ىلع مقا لو روص ةيماقعاق ِف وهو هنريس ىلا دعنلو

 للكا رقد ا ةياعرلاو ماركالا نم ماقمب ماكحلاو يلاهالا دنع ناكو هرم نم ةرشع

 لمت يا لم وأ تقارب وأ بساجي وأ بطاخي 1 نم للك شلل ناكو 4. لس هدد

 هدكاكما ا اك
 هبيعو..نووس لك

 د ملف حالصال جاتحت اًروما سوفنلاو لاومالا ةرادا لاععا يف ىأر دقو

 مدعل ةريثك ثداوح هل تعقو مث سوفنلا يف ةنكتسم تناك ضارغال !ًدعاسم الو
 لاومالا بترتو دالبلا ةحاسم نوأوش يف ذئموي ةيماقئاقلا لاجر ةطخ ىلع ريسلا هلوبق

 امم اهحرش لوطي مهعم عقاوم هل تعقوو ةي كسلا ةغرقلا لاغشاو نسوللا )0

 اوحلخي لف هيلع سئاسدلا نودسفملا "سدو نآلا ةياخا روص 'لها هركذيو هل
 ةماقتسالاو فافعلاب روهشملا نيملا كلذ يف اي روس يلاو اشاب تااح دم موحرملا نال

 مل هريظن لق يذلا يلاولا اذه نكلو ةعومسملا ةلكلا هدنع هل تناكو هدضعي ناك
 قبب نأ ةمحرتلا بحاص قطي ملو ةيالولا حراب 1817 ةنس يف ”هناف هتدم لطت

 ايدافت ةيفرصتملا ةمدخلا نم هءافعتسامدقو توريب ىلا هروف نم بهذف هدعب هتفيظو ىلع
 ' هب ليكدتلاو هلالذا نم

 روص ىلا هياهذ لبق كلذو )اعود أهيف 1 عاش ام دلع ثوريد ف وهو ناكو

 نارطم يشايرلا سويباغانارطملا موحرملا ليلجلا ربحا ةفاين قوشن دق( اهل نيعت ينلاةفيظولل
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 هدلاو ةلاح هل حرشو ةموكحلا رئاود ىدحا يف همادختساب رماي ناب هدلاو ةناعا ىلع
 ادا لا كيش ارءاو ىلا نم ةفيرشلاب تنطاوتلا هذخ يلاولا .بحاف هرما هلأ ل[ امو
 ١ روص ةيماقم مئاق يف سوفنلاو كالمالا لق نواعم ةفيظوب رمتلا نم ةرشع ةسماخخا يف

 نو للا كيس ام لع كاد دعت اان قلعتل تداوح ضغب داريا انها نسحيو
 ذنم هنا ثدحم .مهيف خيش هناك ظعاوملاو بطخلا مييلع ىتليو دالوالا عمجي ناكهناكلذ
 ةغالا فرص ىفتقم ىلع همالكق يبطت يف دهتجي ذخا ةيبرعلا ةغللا دعاوق مهف يف ًادتبا

 نمهقافر لعجن لاح لكىلع تامكلاو فورملاب هقطن طبضب ينعو عاطتسملا ردقب اهوحنو

 مهنع ًاهفص برضي ناكف « يصفلاب » ءازهتسالا ليبس ىلع هنوعسسيو هب نورا نايبصلا
 هفرع نه لك كلذ عب يك هنم ةنكفم ةكلم جيصفلا قطنلا راص ىتح مزم لابم ريغ

 اديص نايعا نم راهزلا نوضب الوقن ىعدي ةمع جوز هل ناك هنا ليبقلا اذه نمو

 دلع ارباو همز ةجرتلا نحاص ذحاق :هقنلا رع يف علا [رويشم يقفل ناك اذ

 داوملا مهف ىلع هيقفلا اذه داشراب اًئيعتسم هيلا اموملا بتك نم يثو ةيدماخلا ىواتنلا

 ٠ سردم الو ةسرد. الب هقفلا يف ماملالا ضعب هدنع صاف اهارقي ناك يتلا ةيبقفلا
 موحرملا ةايضفلا يبحاص سلجم مزلو موقلا خويش نم هناك يلاهالا رباك ا سلاجي ناكو

 يتنم يواديصلا يرزبلا دمع زييسلا ذاتسالاو ريهشلا اديص يذاق نمحرلا دبع: ديسلا

 نا هرما نم غلب و ٠ ماركألا نم ةيماس ةلزنم اههدنع اهل ناكو اهئالع نيكو ةحدملا
 لصو امب ٌهديفيف ميفقاب قلعتن روما نع هنوا اسي هيلا نوفلتخي انك نانا نم ريثكلا

 011 ( تسلا ىناتلا ) قا تادحالا هقافر' نم نوترتسملا هيلع قلطاو هلع هيلا
 دئاصقا مضت يتلا كلاي ناعمالا ريغك و هو مدقث اك سردلامزالي هداهتجا ىلعماقاف
 يبرعلا رعاشلا اذه لوق ردحا طيشنت دارا اذا ماودلا ىلع هد”دري اممو اهب ”بجم* يبنتملا

 اديس سمالل مويلا نوكي ىتحو  اهتخا نيعلا لضفن يثح دجلا وه
 هنم ظني ال ةده نم هكرت دقو هتبيبش يف هنم رثكي ناك هنا الا رعشلا ظني وهو

 هدلا فورص اهناونع ةعيدب ةديصق توريب يف ظن ةرشع ةعبارلا نس يفو ٠ ًاليلق الا
 تيو تيب ةئام ىلع لح

 هلوخد دنع هيلع مالسال يضاقلا فوقو ركدتسا اديص ءالع ذحا نا ًاموي هل ثدحو



 6 مود دو

 نكي لو مالا ماقم هل تماق اهنا هتصالخو ماقملا هعسي ال ليوط حرش هن ةيركلا هتخا
 اهيتمرك لفكو ةروصلا هذهب اهتياعر ىلع اهجوز ةافو دعب ماقا وهو ٠ .ذئنيح دلو اهل
 ًاقوفش ادلاو ادقنت مل امهناك تح هينبل بالا ةلافك لوالا.اهجوز

 مدقتلا ةديرح ةرادا نرا ىلع ةنس فصن وحن توربب يف هيلع ىفم نا دعبو

 كلا جاتح نانجلاو ةنجلا دعب توريب دئارج مدقا شو نوفلشلا يدنفا فسوي اهبحاصا

 ”هأ بترو هتدافو مر 0 يذلا ٌةديرطا بحاصل مدقلف اهرب رجب ِق دعاسمو جرم واررخحم

 ”هلع ام بعاتملاو قانثملا نم يفاعي و دهتجلا ةباتك مدقتلا يف بتكيت ذخاف ةيواسنرف اريأ

 نور 7-1 باتكلا مهسفنأ نم

 داحتالا ديبات ىلا لايم تراك ةهنال هعبط يف ةسورغ ةميركلا يدابملا تناكو
 0 نا ًاملاع بهاذملاو نايدالا تفلتخا امه» دحاولا نطولا لها نيب ةفلالاو

 عجل ةيدا ةيعج نيسان قالا نم قلو عم عقجا كلذ ديب ًانلو داحتالا اذهب الا
 هت دعاقو ٠ نطولا لها همالك عوضو» لعج ًابيطخ مهيف ماقو ىراصنلاو نيلسملا نم هباحصا

 مالسالا مهضعي قنتعا دحاو ع ءانبا مث ىراصنو نيلسم نم يروسلا نطولا لها نا

 نيب د ناسدلما لك مو اذه نضافاو٠ةيلصالا 0 ةعماجلا نم جري

 اهدحا رد ل نع يبنجا هنا مهنه قرف لك داقتعاو ليدل" ل ىراصنلاو نيلبسملا

 ماوقالا لسن نم هنا ىراصنلا ودو ينانلاو"-تزيحافلا ثرعلا لسن نه هنا نولسملا رز

 ثحبلا اذه نا مولعمو ٠ مهيف اوكحتو موكحو مدالب برعلا حاتجا نيذلا نيب روسلا

 هناسحاو هراصخلا هل ديشي ةمسزتلا لحاط نس لتم»يف ناك نم لعارت لانا
 منه نيه ي ىثابكبلا اغا دمحا ذئموي وهو ةطباظلا سيئر نا الا قئافلا ءاكذلاب هيف[

 اهب ماملالا انضرغ نم سبل بابسال ةيناث ةرء عاتجالا نم نايتفلا
 دبعلا تاذ يف ايروس يللاو اشاب تلاح دنت موحرملا توريب اخ كاذ نوضغ يفو :

 يتلا رادلا يف هيلا هسفس اهءدق ءارغ ةديدق هل ظنف ثوري 208 يف ءاعشلا مايا ةيضقأ

 200 تارب ع 3 ةزئاجي هل رما يلاولا ىلا ديصقلا | تلضو اذا نحس اهم لت

 ءاعدتساف ها رعشلا بلطم داع ار اا نا هداقنعال هب رغتسا هربخي ىلاولا لعالو اهضفرف
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 هلذف نم هدعاس نا كلذو ًايظع ا ئئغشي هنا هباجاف هدي ري انع هلاسو هانداو



 ةبيضم يف هاكح ؟ هبدا يف يترمملا كي ابدا اًرعاش الضاف ايوجن ماع البا ليئافور
- 

 ”كفحأو وهو ةمحرتلا بحاص دلاو 006 ةعسأو ةورت "هلو غ 5 ٠ هرصل دقف

 ىح هناب مالكلا يف بكأتورذاخل هيلع ميلعتلا ةعانص ضرع نم هيلا ةءاسالا فوخ
 اليبا ليئافور موحرملا عمس ذا ”هشهداف رهدلا دكت نم هيلع وه ام ىلع هدلو ةياكح دل
 اناكاو ٠ ةوطاخ ااريدو هل اما ك !اولقن لك نم هدلو ملعت يف بغري 'هنا ”هل لوقإ

 د يفي هدنع نه ام بهذف ةئس ةرشع قتلا لا نم غلي ةحرتلا تحاص

 مو ارتتكلا 0 اىانلا داو ملقم قا لع يذلا ني دللا“ هلعم ىلا ”ةهحوو هتبنما غوابب

 حين فيس ةفاذني لمخ هلعم مفني لام موقي ال "اينع نوكي نأ ةعولا نحاض كي

 حرش سرد ىلا ةيمورحالا سرد نه لقتنا قىح روبش ةعضل هيلع تود امو ةحاصم

 هظفح نم هلم شهدي ناك ىتح ةيفلالا كلت ابيغ ظفحو كلامنبا ةيفلا ىلع ليقع نبا

 0 نا تاكو ةينلالا تانك سردلا ةطاس يف: هنم :كحاف هنري نأ: ةرماداراو

 هالتف ظفاح هل ناك نا ةيفلالا نم ربخلاو ادتملا باب هنهذ نم بيغ ولنا نا هنمبىلظو

 ارعش هدشناو باجيالاب باجاف رعشلا يف ةبغر هل ناكن ا موي هل أسو ٠ دحاولا فرملا
 ٠ نتللا نم هب ام ىلع رعشلا هبحتاف ضورعلا مع نم اًميش عت ملوهو هقوذ بسحي هما

 وهو كيدناف سويلينرك روتكدلا موحرملا هفلولل ةرئادلا ةطقن باتك هل ىرتشاف ثعبو
 لحملاو ارقي ذديملتلاف ٠ 1 انا معلا اذه هل حرش لعجو ضورعلا ع 2 ديفم رصتخ

 ىلع اًتوهرم يصا هدلاو هكلمي يذلا ناتسنلا ىار ىتح تكشوا وا ةنسلا تتامو حرشي
 3 ٍِ .٠

 !ةلاثنا-ةدمل هداوف صغنتف كرماب هتفيظو نم هدلاو ليق ا كقو هنك قرغتسي داكي ح

 هدلاو مجزناف هديفي لغش وا لمع يف ىعسل توريب ىلا هجوتن نا يف ”هتبغر هدلاوأ ربظاو
 سرادملا ىدحا يف كسورد ماقال تؤريب ىلا كهجوا لب لاقو رمالا اذه يرم

 ةمالعلا يناتسلا سرطب محملا موحرمل ةيئظولا ةسردملا يف هلخداو تاوريب ىلا هامش

 تناك كلذ ءانثا ينو ةنس فصن طسق هنع عفدو نييجراخلا ةذمالتلا ةلج يف زيبشلا
 يف ذئموي ةنطاق ةيردنكسالاب نآلا ةهقملا يتربلا مادم انيتك ةديسلا ةنوصملا هتخا

 تترف قب اس توريد يف كرامحا نع ' يلغوزاتس يجروج موحرملا لوالا اهجوز عم توربب
 ةيانعلو ٠ الزم يف سوردلا هيلع نايقلي نايبلل ادعمو ةب واسنرفلا ةغللاب .ءاشنالا [لبعم ”هل

 نيس سم بارت تلح تدق 2

 1 كل بع اح لذ هد, ٠ 8:7: .٠ نيج بسم ميج هيج د بيرج حج وا ج72



 ةغالا سردم نآلا وه يذلا يواديصلا غابص ليئاربج لعملا نأ م هنس ةثادح ىلع ا
 قرشلا يف ةغالا هذه ةذتاسا غباون نمو توريد يف هيكل ةرواسنرفلا أ

 || ةغالا يدابم ىقلت تيح اهلازاذؤلا باع داف اديد يف ةيواسرفلا ةغال ةسردم اعنا أ

 ةحرتلا بحاص لخد 0 سرادملا ىدحا 3 قالا اقتنا اذأ 0 أ

 ذخاو نهذلا داح رطاخلا عيرس | ديتجم ناكف اديضصايف نيعوسلا ءاالا نر ف ا

1 

 يم

 لضوف نسب ردتلا نتارء: يسم ةتس ةسردملا فوفص تنكو رح |لا ا
 ىتح سردلا 2 هلق نم ةدب دع 1١ تاو اوما نيذلا 0 عم او لوالا ا ىلا |

 مدع اذه لها نه اوراص ا

 ةثئاط ىلع ادص نارطم سويسوضوأث كسلا 0 نأ هتيوفط ةدم ثدحو

 ف ليختو هظفلو مالغلا د 05 يار دلل اذه هس لافطالا هقافر ىلعأ

 ةسنكلا 2 ةينقسالا هتاصع لمحبي هصعخأو كرا ابو هلبقو هدلاو ل َّكل ردابف ةباحنلا

 ايظع احدا
 در ةرحا رولا 2 1 كا هعفد ِق اخسح 0 وأ ع هدلاو ند ىار 6

 1 هيلع ضورفم وه [ق ريال ِف ناوعملا سردي نإ نييعوسلا ءابالا ىلع ضرعف

 ةيسردللا تاقفنلا لاا هدو ندا ع ا هوباجاف ةرجالا

 فصلا ! نم نيد عم 2 فلاسلا هجوأ | ىلع ةسردملا هذه يف هلت ءانثا فو

 ناشفانتي ماركلا ءايدتولا لبا لآ ند دابا يكل ا ا اهو ٠ عبارلاو ثلاثلا ْ

 لَوَقن اهدحا ن 'ناكف ( ( ؛الكلا وه أم ا هلوق شو ةيههرحالا لمح نم ةلجح يف

 هنلاب « "مالكا وه ام » لوقي رخالاو عفرلاب « 'ءالكلا وهام » رخالل اميل

 ا 3 ( ناللعي اناكام يسحب ) هل الإقف هبابسا يفو نافلتخي اناك اهف املأسضأ

 ليم هسفن يف ماقف ٠ ايف هب ناسنالا ريصيو مالكلا 6“ ليكشت ” هب فرعي يذلا أ

 'هياغ من تاقفنلا 1 ىلع هيردقم مدعل ردتعاف را 3 5 معلا اذه سردل أ

 ءاحام ل انن ؛ « ملعت هلا ةرحا رادقمو ملعملا ن .عيدلواي لاما هل لاقؤ ةقللال يعاذا أ

 موحرملا ناكو . السا ليئافور هحاوخلا اميمج وهو ىلا الع يذلا ا: ”ءاربخأف ||



 ل ظ

 'ا 9 ىف تورإب كالو لاععا رم اديص .ةنيدم يف“ ةئرضحخ  دأو

 [ ماي ةنشا ( يتلا نوناك 1

 أينا 1 كلتا نأ ب ةهاجولاو ةورثلا يوذ نم ”هدلاو موحرملا . ناكو

 | ماظن وحد دهع نم ىح اللعثأو عيبضت تأ ل نه هدادجاو هنابال 2-8

 ا جم ل ايلدب ةيناثعلا ةلودلا تاماظن ا الو ماقال 0

 ”ءدجلاو ةعسلا نم مل ناك ام لع ةضاو هلال وتس ةياتمح دم ارنا ةفانلا

 أمك ةلماجلا 0 : ه مالقالا تانائش مزتأي ناك ”هدلاو موحرملا ََك كاذو

 احلا تن م ْاةْيِلَع لبح اع يلاهالا ةلماعم ابعم ام مد ديعلا كلذ يف هتهاجو

 ا ماطلا ةمذلا هيلا هيحوت امسح ةيريمالا لاومالا يدوي ناكف ٠ ةقفشلاو
 هيلع ام عفدي ناك ةيلاوتم نينس يف 0 ىلع ةريغك تابكن تغقو الف قداصلا

 ًىنخا 1 خانلكاو 2ع ليج ١ هسفن رم لمحت 2 00

 ةمحرتلا بحاص دوحو ع لك قس مو ًاعاض هلاومأ تيهذو 1 هيلع

 1 | كرج ف مدخي نار طتخافا ايقييدم يف راد 2 يقس 0 نجا ”ناتسن

 1 اكلت لعل 0 نوسمحو ةنام هرذدق قيررُش كار 0 قل 1 ةفيظوب ادكط

 ا ل ا
 ' اانلاح لع هدلاو دجو ىتح هدو>و اندلا 2 كردي ا بحاص داك امو

1 

 ا

 ا هيلع نأك ام 7 ىؤري ناأكو ٠ بأا كالخت وهو هتدلاو لقؤ دقو ٠ ةريخالا

 ا
1 

 اةقفشلاو هكا رس لال لاا رظنيب قاكف . قنلاو زملاب قرم هدادجاو هدلاو
 [نامزلا تابك ىلعاهل اًريصنو يتلا مدلاول انوع ل راف تفرصناو

 ١ ميركلا نبالا 0

 1 بابشلا ناعتر يف نيح ذنم فوت يذلا دنيحولا هخا موحرملا عم م( 1 هلعحو

 ا رواج مل وهو اديص يف كيلوثاكلا مورلا ةفئاطل ريغص 0
 1 اذلو + ةباتكلاو ةءارقلا هدايه عت ىتح ةنماثلا غلي لف هرم نم ةسداسلا ||

 3 آله رثام ركذي لازي الو يرولعا ليئاخيم حملا ا ةيردما لا 1

 5 ١ هقافرل اماما ةهزيحو ةدم يف 35 اديص هني دع تادحكلا لعل 2



 هي
 2ع اموت يدنفا الوقت 0

 « ريبشلا ىماحملا »

 : ( ساكرسس يدنفا ميلس هقيدص لقب )

 دجلا نسل نع لاخلا ناسلب تفك ١ انساب ىلابملا اتا

 ركعس نع كي ارو لبس نع كقلخو  اطع نع كقفكو رشب نعكوجون
 مزاي ام هنمز نوفرعي : نسح لاتم, نما نيقتنللا .لاجرو مولا ناس مك

 0 ا قيقحتل ن كاضالا دمام دك نيكل ول غوابل

 اناشنلا نيتك ناسنالا نوكح هش 5:00 نسدلا لحي لالا ناو
 ليلق ناك اواو: تايرعدلا زانحيو ٠ تانثعلا 0 ل عيطتسف ٠ لامالا ريغك

 باقلا دجوي : ثيحل. ةدوحوم ؛لازت ال ةيفاصعلا سنتلا نإ هنم نوكعش لب لآ

 يف .هطورش ةزفوتم لاخلا“ اذه «يارودج و قئافلا ءاكذلاو تالا طنا 3

 اموت يدنفا الوقن ريبشلا ينوناقلاو خيلبلا بتاكلاو مالا لضافلا ةرضح صخش

 ئغل تدق يذلا ىناحلا

 ضرع امر .نيتللا#ناتلا نسل ريتكا ليقشسلا ةلظح يل نإ ل
 ٠ بعاصملا ىلع نويلغتي' كفيك .نولغبف ةحرتلا حاصل ضرع اهةلسا رد

 هللاب ةقثلاو سفنلا ىلع داتعالا ابعلاط» ديفن لضافلا اذه ةايح ةحرت نرال

 ٠ بئاصملا ىلع ربضلاو عناوملا ةمواقهو .تاينلا بوحوو داهتحالا ىلع داتعالاو

 نه ةفنالا مدعو يعسلا نحو قالخالا مراكمو تيدا ةيحتو كولا ناد

 هداهتحاو هةدجب يلاعملا هكارداب ءرملا راختفاو يغاملا راك

 فصو ىلا ليما يننا ”تلقو هتجرت رشن ىلع يمزع يف موي تاذ ”هنركأذ دقو
 يذلا 0 يننا » ينباجاف هاساق يذلا شيعلا فظشو اهيقل ينلا دئادشلا |[
 ديفا اك قارا ىلعتمزعو ”همالك ين عج « ءارمس] ذو زخ نودب :ليصفتلاب ةتيساف 7

 تاياورلا نم هنطو يبو هباحصاو هي وذ نمو هنم ”هتلع امم ةيلاعلا مهلا راثا نم ءارقلا||'

 ةدلخلا تالجملاو قاروالا نمو "ا ينلا ةريبشلا ١

 نالاب ةياغلا نا الو هنا 1 رس نع هل داود



 شم دانت لست تول تأ



 د6 مساس ول

 ةمدخلا هذه نم لقننا 2 دنع فارص ةفظوب _- هينول يديركلا كنب |

 ماق ثيح ةيرصملا ةم 0 نم 0 جرادم يف لخدو 6١الو ةنسأ|

 دعو ةيلاملا ةرازولا يف ةلودلا رارسأ بئاكك لكولا لق ةسار ةفيظوب

 ينو 188١ ةنس يف كلذ ل 5 ماع رارعسأ متاك نيع كلذ

 ةمجرتلا بحاص يعدف كراهلل يوم لأ ريدملا لك" تاس

 متا ىلع لمملا نم هب فلك ام: ئداف. ةلاقشا ماه موقيو هلت نوكل

 قوقحلا ءادا نم نوكي ام ظ

 ةقثلا يوذ نم: دعو عم 1 فيج ةييصلا ةيوكنلا ةشر هتفاو دقو ظ

 ىلا هنتر عفترتو الا لوملا لوحي ال هناب اهردق لاجرلا نوردقي نيذلا ||
 6 لودلا ل يأ يتلا نيشاينااو بترلا تناكاذاو كلذ ناكو زياتلا ||

 ةرضح ناف كاذك دعت يو مماقتساو مهتعاربو اهلماح ةباجن ىلع ةلدا ظ

 ناشينلا نيثشاينلا نمو هنأ انمدق اه بترلا نم هدنع ةمحرتلا سحاص

 ديدجلا جات ناشدو ينايسورلا جاتلا ناشينو يناهعلا ناشينلا» يديها
 يلاغترلا ةديسلا ناشينو يواسمتلا|

 ريدل د ةفظوب مكاق ل : ا ةمحرتلا بحاص و ١

 يدلبلا سلهلا يف وضع وهف رخا ,فئاظو هديو يبومتلا كراج |

 هللا هدازف سباككا ةيعمج فينو 'ةيمنسرلا كلا ةكرش ةرادا ل١
 8 نع نأشلا داكعال مدقنلا ةياغ يف ةعركلا هتلئاع عم ةعفرا ش

 ةيردنكسالا لما | 1

 000 تت ا يس حي يسيمسل
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 مرا 2 رك 2 وو 05 نى احلا 150-50
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 ' ع منا و

 ةايلللا ةهيوبدملا محارملا ندل نم املا يتلا فرشلا تازايتما امأ 1
 ةئسس ةيناثلا مث ةعبارلا ةبترلا يهف ةقداصلا هتامادخ ليزج ىلع هل ةأفاكم |
 لا 5 كااثأا يديجلا ناشدنلاب هيلع ماكل ة 2 فو مه ْ

 : زءالوه وناكلا ةقرلا زامملا ةبتر هيودحلا ةمخفلا ري امطعت ظ 1

 ظ 0 هلو 0 لأ كد 0 الا 0 0 ةيصام 3 - ١

 يفور ترا 0 ناو 0 ةئأطلا مومع دنع 0 ١

 ظ رك دلة |١ءارقذةيعج مدخ دقو أهلا اموملا ة ةشاطلا 2 رم ل

 ٠ ةمهودام>او ةريعل ةلاوتم نامل كلا ةدلت اه رادا سلخ 5 ةفيظوب ٌ

 كرو

ُ ١ 
 | اباد ةعرك ةنسحمو ةلضاف ةديس نرتقا دقو ناسنالا ينب ةدعاسمو

 ْ تارعمملا ءادساو نيساملاو مانيالا ةدعاتسمو نينو زللاو ىخرملا هبزعت

 دوو عج نم لاح سف تاريخلاو 1

 هاك

00 
0 

0 

2 5 4 0-2 
 ٌْ امعر انا هباختا ددجنو اماخد دارو اك ر تشم دددع م للملا 025 ظ 1

طع ار وقول اهم تاغشلا ليلج قالخالا م 0 |شوشل
 ظ نيل لمقا
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 ؤ

 4-.و
ٍ ْ 

| 
 ١ ةملاملل 1 نوسلو سرفر ريسلاو ال ًاريذو ديب ود ويسملا ناكن يح

 ال وسور ةداعيسل رارتساستاك ةفيظويلا يفر ىح هبرجتل | ةدم متأ | مو

' 
 ظ
[ 

 ا تدازو اهيلا راشملا ةراظنلا يف لاغشالا دب ةكفد ناك يذلا

| 

 مامت نم هؤاسؤر هب هار امل ارظن مث ًايرهش ًاهنج 1١ ىلا هتيهام 3 8

 يف هبار ديز هنامالاو ةريفغلاو بتال ةياهالاو ةءايكلا

 ظ ااه نبع امم ةنس ندا لوأيفو ب ١ رهش اهمنج ؟٠ه ىلا نيكس ةدم

 ٍ ااسجو ةعاربلا 8 ةعاربلا نم ىرواف 6 م م ةيهاع 85 أ 5 >

 'هتارقأ ش ههدا امم لاثم هل قيس م طع 50 لامعألا م مظنتو ةرادالا

 "افي هونلعو هيصخم انا هسار اوداز ةيلاتلاةنسلا يفو هداسؤر بعأَو

 القاع ها ساق اوار حا ( 21 يعول ةراطتلاب ةراقالا مقاس ةئانئتسا |

 اويملا يلاع عالطالا عساو عابلا لي وط اكتحم امرادا 0 امكح ادد

  لوأيف ىد 6 ىلا ٠ ند همار دعر مما اد هنأ را يع اي قداص ظ

ْ 

 0 75 65 غلب و5 ةئس رباثب |

 .طرقملا_ءاكتلاو ةقئافلا ةهابناب ةجرتلا بحاص ةرضل دهشي امو
 ظ : ظ 1 | قلو | كلا مس ر مله هل ذا يللاحلا هم ده ِف هدو>و ءانبا ف هنأ وه

 ْ م ةدامح ف رعم هل ل حبصأ ىتح 0 ةيناع 97 8 ”هيزيلكنالا ةعللا هاع

 ْ , ةيلاطبالا ةغللا ع فرعي وعو "هياتكلاو 3 رهلاو ماكنا ث.ح نم ا

 . ' ايعجواهطخ كا ملا فيل | الا صعب 0 هجرت عه ول اذيحو 0 ظ

 1 الا يح امضلا د دنم

 نبعد



 ب نراقب 3

 ع فور 0 كداوح كلذ قاللخ هلكت كر نيتسا

 ىربك هيزش هل ناكوكلو ةميظعلا ةتورثو هلاوما ةلالشلا نأ 1 نكت

 تلا نم امظع و 5 ةريصو 0 ف يذلا ديرفلا هلدش

 ةنسلا ينام ةنسو. امورة سه الاسس .ةىلغوازاباب ب ونأ موحرملا ىفوتو

 1 هيوذو هلآ هيلع انام 5 ر# نم :نيءتسلاو ةياثلا |

 يف 1851 ةندس ريازبف "ع موب هندالو ضاعف را تحاضص امأ ظ

 هدلاو موخرملا هب هجوت هرم نم ةنناثلا غل انو ”هنردنكسالا هدي |

 ماقاف ناكل لح لايف ه هر واغاع 4ةدسودم 2 0-00 ير ىلا

 ةحاسملا ةدم يفو هيدلاو ىرب نا نود ةبيلاوتم نيتس عبس اهف ْ

 مهغيصم ىلا ةسردملا يريده نييرزاملا ءاب الاقفارر ناك ةيسردملا |

 يو و هلي دا من نا: دو نائل لاس نمور

 هرضحتسا ةفسافلاو نايبلاو ينادملا سردو ةيسنرفالا 'ةغللاب ةروظلا |
 حب

 | احورت نيدشلا “2 فوذبام أمذ ماقا كيد قب زاقزلا ىلا هدلاو موحرألل

 و سس 1 بفهم يدويا مو
 قبناك ى 1 1 رعلا ةخالا ِق ض . وهل 0 ة-مهدملا ءانع نم مسبإو ا

- 

 3 55 دقللا هل م هن دلاو ول ا يأ رالف 5 ىلا اوما ةنسرركلا 1 ا
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 0س ا هلق مهل قم 10 ةطساو انرعاو نوريثك حج دقو

 ا ركذ نع ماقملا انب قيْضي صالخالا ضخم نع ةرداص ةليلج رث آم لب |
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 هيأ يهو ميركلا لد احرلا اذه لضف دهاشك ان مم ةدحاو ينتكن انئكل ل 9

 قف هبنج هباعالث غلبع "هب رسدملا كلل دب نع 00 ةدعابلا عرب ظ

 0 ملا قلط 2 ل د اكإ ليعابنا ك رونا هد
 1 ءامظعلاو ءارصالاد نع ةيلاع ةلزنم هل اننحأ روقوا 0 لح هحولا

 7 اذملاو سانجالاو تاقبطلا عيج نءريقفلاو ينذلاو ريغصلاو ل 1

 ط كلذ رصتشي لو اهءاهجوو دالبلا ءامظمل ةطحم ةحيسفلا هراد تناكو

 ةحارذأ هلا ن هد هر كرما نم حاوسلا ناك لب طقف يرصملا رطقلا

 ١ نا ههرصاعمو ةفراعم نم هنع ىور ٠ ماركو هناجر لك هنم نوفالف

 ىنغلاب ىلو الا ةقطلا نم نيدودعملا نياتكم الا حا حاوسلادحأ ةرص هفاض

 ةازلو هليطخا يف لويخلا داجا نم هل ةبكرأ مدق 3 فتكي رف ف

 اال د ةيهد هارعاتسالب 0 وار ةيمرشلا هردم يف هتيؤرذلت الك

 ةعدملا راث آلا هاش فرح ييببعلا هحولا ىلا هفرط نم 0 ك0 ظ

 هتلحر يف كلذ رك ذ هدالب ىلا يرثملا كاذ داع املو

 |١ امادسا والصتق اممض نم تاللصتق ةدع لام 5 ناكو

 اذ نكلو ةقادصلاو هيامالا' هيأغب ع أهردب قاف نانو وءأاو ا

 00 هبل هيدح ل نيعرالان ٠ع فوئيام رسسخ ةياهالا ل برد

 كعب ب 02 هيج تلا ن رشع ةراسشد ةرأ اا ا نحو ناطقالا رأ 2 2س



5 ١ 9 ١ 5 5 

 نتي

 كب 0 7و همم

 ا

 يا ب كلتعال نع وهو ةردتكسالا ءاحو نادل 0 ف ناجح شأو

 | هتمدخ يف هتتنامأو هداهحال اراتناو هيراحتلا تالا يد 0
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 5 ناش هس 1 دا ممافتلاو مهاضر ماع لانو هؤاسؤر هش تبيح

 ةسرملا ةغللاب هناتكلإو ةءارقلا رع بستكاو ةمدخلا قداص ةمحلا يلع

 ظ دن دصقو ه4ئم لد 0 م ىئعتسا ةحاج ةراح لع 0 نك 3 3

 كا 1 اهريغو بوبألاو ن نطقلا ةراحتل الحم معتفو قيزاقزلا

 ْ 'قالخالا ا نم هيلع رطف ال ةسشاابو للملا فارع ةمهم 7 ,راجتلا

 هب برصي ر ا ىد تاكا نيد هي عاذ سفنلا هزعو ةمذلا تاي |

 1 لل راحتلا ةدبلع ز طاونو امتد 01 ثيح نم 2

 ظ هل حبصأ َىَح هذوفش مظعو هر تددماو هلا_ءا واد تسيل

 ةسيفارسلا ةيرادم َّق ا ناكو رطعللا ندم 0 ف ءالكوو اللمع

 ا : جس ع 5 -

 ظ 0 0 00 را 5 وه اروا و يرمدملا رطقلاو اصوصخ

 ظ تبحسا نا 4بأ كى ناك هنا ىت 5 5 الخاد هكوتلا نال راحتلا

 شسمنلا ةنعو مركلا يف 31 ناكو ٠ ةمشلا 52527 1 مهيلع

 ْ هدالا ا ندم نوت تاربملاو 75 لمعأ صلاخ 1 وذا

 هيراجتلا هب الو < ف ضعبلا مدحت هسأو ممل | نسحاف مهثالخو نير 3 , وسلا

 هشساح ءانا ىلع م هنافتلا نك مو لباقم لودي لاملا 5 لمؤو

 سانحالاو تهاذملا مم نم نئاوبتكلا ا لمش لب
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 ْ 2 56 : 7 . ١ 0 ع |
 لبح 0 0 0 لغو ازابا بوبأ م وح رملا 1 وه ا

 رخاهف راطخاللا ماحتفاو مادقالاو ةلاسلا هدلاو موح رملا ا قا

 اموسوا مر



 كد ا 0 ا 2 ايد هتقيظو نم لاقتسا هنأب هندل» يلاهأ

 كيدب عمتجاف حوطفإ هذال هدم ةهحعو ملط هنت دملا تباجأف م-ماع

 را كللا لاهور يف لو ةصاحلا هنوؤش يف لح نالهيلع [|

 امهحاو ق> ا اًمبماك امهماغ ةتطع ا

 اشم مزالإ قا هلع هارب ؟قاط مسناو هتورث تداز الو

 يدنفا ئوسدع هنبا هنم الدب نيعب نا ثاطو اهل لاقت-اذ ”ةيدمعلا |!

 هيلط حا هيدمعلا 5 ااا نكي نواف 5 مولعلا قل يذلا ٍ

 راج الاثغا ابل ةازو ةفاززلا لاقل غرفت وهو ةدمع هدلو نيدو.

 دوءب ٠١ ءارحا نع ةبنهارتشال وهف لمعلاو دحال قاخ لجرلا اذهف

 هداهتجاو هدجب بستكا دقو ماعلا حالصلا وأ صاخلا عفنلا نم "يشن

 نم رهظ انا ارظنو لمعلا يف سعتلا ناتسن نماهنارع ىلا ا
 يف ةوظح لان ماعلاو صاخلا ابن هلالهشو لا هءدابمو ةليلخلا هلامتأ |
 نم تاذلا 0 هل تاطق :فوثأا ردم يربد اشاب دو ةداعس ينع ا ١

 ا 9 ام هيلع منأد هءاط تيحاو ةثاثلا ة ارلا م ظ ملا يىوبدحلا وحس ْ ش

 ءالسلاو هلا ميج يف هللا هتفو هل 1 هرب ةنس وم و رهش ||



 عما

 رهش فصتتنم يف هندالو تاكو ةدحاو ة ةعاس ةفاسم ىلع م

 ةحالفلا لاغشا ُف رف ول علو دشرلا نس تا الو ١١ ماع نم نايعش

 'يدابملا لعت فب غرب م م هنأ ىد ليسا ملعلا ب ةحلظ ىلا هأ . نكي لو ةعارالاو

 كلع 9 ا اد ناك هأبا نا ريغ ةهياتكلا و ةءأ رقلا ن نم ةطسلا د

 يح

 ىلع ةليلق هيدفالا هذه ةرادا تناكف 0مل ىو ناطالا نم

 00100 | ولم رف لابتخالا ةرثك ىف ةتغرو ةلاللا هته

 ظ 0 ةفيظولا هده ءاعأ ماقف ةعارزلا ىلع رظان ةفيظوب اشاب بغار هل

 ظ رسف نينسأا نم ةليوط ةدم لاهعالا هده لثا سرام هن 000 مايق

 هدي زو تافطعتلا نم هيرب يا امظع ا اشاب بغار موحرما 2

 0000 اكوا نركو ليم طاق هي دادزاو ةاناكملا قيس نم

 ' هبربدم يف هناي ا ىلع شدد» ةفيظو ىلا هاقر ىت> نيد ىغم ام م

 نا اشاب اا أماف ا هيد ني يو امسك ةفوملا

 راف ةرئادلا مومع شتفم هنيع ةميظعلا لامتالا ةرادال لهأ لجرلا اذه
 ١ دطاو لازلا فرءتال ىتلا ةماقتسالاو ةفعلاب ةيلاعلا ةفيظولا هذه يف

 'ةئان تناك ةريثك دا وف ةرئادلا ىلع درف لام هيرتءبال يذلا داهتجالاو |

 عش ”هياتكلاو ةءارقلا ن١ فرعءال كلذ - وهو ؤ

 | ٠ لطف ءدلاو قوتو تاوتس ةريقع ةدم ةفظولا هذه يف قب

 ظ | يف اهارتشا يتأ هال 5 رظنو بهذي هله نااشا را 0

 ظ ملع امو رات ار ول رتل لاتشاب اع درو هدم لالخ

 ا
| 
ٌ 
 ا
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 ظ ظ ولا اهعفتتسا ىتلا مفانملا دهظاو هانم ددعو هيلع ىنثا دق اشا

 | 1١ ةردلعلا هيركتسلا ةرشتلا ىف نطاغلا ءانثلا اذه ريكتو ةتم هن رتعملا

 ظ امله ةنس رباش 6.

 ظ اطيق 3 ناهز 5 كح 011 ايد تأ رو مم للا تالا

 ظ صاالاب عدصف ا 1 يارصملا نا م هحوتلا 1 هأ 0

 ظ ةزيمخجا ةمقاو كانه رضحو ؟محا/ ةئس اهلا ةعم رفاسو

 ركو ط ةعقاو رضح ارمكا هئسو يكشو ا رضح ١مم ةئس ي فو

 عبمج ا 2 كك ءاضرب 5 1 2 . اولا هذه ميج نم :.ه داعو

 بورملا هده 0 مادقاو ةعاحش 0 1 00 ناله

 أبيلا شيملا عم لي مل هنكلو هلقند ةلخ قفار امهح ةنس ىفو

 اهياجا رصم ىلا ةدوعلا لع هل نكرمم قي رطلا ءانثا يف هارتعا ثيح

 ةِس رأا ةراظن هتةيظو ةرشام ىلاداع هللا هظةح 0 امو ءابطالا ةراشال

 مادقالاو طاشنلا هاغب

 ةهازنلاو ”هنامالاب اهادآ ىت جلا ةلدطلا ةنامادذ بة ةذم يف هيلع م دقو

 . ينامعلاف ثلاقلا 00 مبارلا يديجملا ماسولاب ابيلا ىوملا ةراظنلا يف

 املا ةمحللاف يش وو ةريجاو ليلا كبشم مم لبنلا ةياادف عبارلا

 ةعيفرلا زاّملاف ةيناثلا ةبترلاف ركوط كبشم 5

 | رملاو اسفل "ا فيزوجح اوسلرف ةلالح هع ا 567

 اشاب نيطالس ةداع.س ذاّماب هتدعاسم ةلاقم نآشلا يللاعلا هيليفاشلا ماسوب

 ١ | ا ل ا ل ل ا ا ا ا



 يتلا ةينطولا ةسردملا ىلا ذئدعب هلسرأ مث ٍباسسملا و ةب علا ةغللا يدأبف
 ا

 ايف سردؤ ٠ توريب ةئيدم يف يباتسبلا سرطب ملعملا موحرملا اهأثنأ دحر دن 7 ت1 را 0ث دف اا

 تنس درع زك ؤلقل :درحم سردةيسأ رفالاو "نزيك الاو ةس رعلا ةغللا |

 ' درفناوهيلعءايطالاةراشا بح 7+0 ةنسةسهاقلا رصم فا واهحرب م

 "واتس ارضحتسااضيأ ل |ءلا ىلا 1 رفتف»هسفن ئاراملو س رفا كال و زنم يف

 يع ةسأاش نغني بيب خاب حين “  جرير 0 يسعنا

 ىدح 00 امللاو م ا . هصقشأام ه4هباع رد نيكو هل زنم كك رهام

 هيض واكالا 1 ٍِق عرجد ةيدطو "م !| داع ة.مأع ]| هتلاغو هك مأ 3 اذا.

 ىو ١ /ابر» 00 هنأ ا!انرو ةدس 2 0 هتعارزو ككلمأ ا نووس ةر داو

 - 0 3 : : 1 1 3 0 ١
 هنأغل امو ثاكمو هدلاو 0-2 1 هأكو كاع 0002 9 ع راممللأ 1 . ٍ

 ايف ه روظا ُو هن 0 اظن نع م5 0 ا وأ يفو ١ ا 1

 7 0 مظاعأو ع راك هن 56 1 4 .اهالاو دا دعتسالا |

 هلا دانا عم هحونلاب 4 1 را 0 رد ها

 حك 9 . . 5 3 . ١ .٠
 1 اهلاللخ 2 سوح نيئاس ةلم كانه ئدو ركاسف 1

+ 
 دسك

 ليفت سغ )لارتملا باج اهف ناكهنال ةروهشأا سنج ةعقاو اضوصخو |
 ظ ىلع هلدنو ”ةيوقلا ةاضتلا نك ا نم هرزحن ودملا ران تحن !شنملا ردارس |
1 
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 الماتلا ىف تازاخلا لق 00 كاذ ذ) هتفيظو تناك ثيحةفيعضلا مهطقت
 م . 1 اهب 3 - 3

 دودحلا شدح نم ةيمامالا

 هدكاارضو ودعلا تا هتاردو هتمكش 2 دمق كلذدلو

 ليفت سغرادرسلا ةداعس نا ىتح "هيرصملا شويجلل ميظع عفنب ءاخ هتوقو
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 مشنالا روكش كب محلم مدنفا ولتنع

 هيبرحلا ةراظنب 0 ليك وو يرصملا شيحلا ردارس ريتركس
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 ةة2دءرع رصف 0

 2 تاوالاحدن مح

 ةنيزانل لبجح لامعأ ن م اكحز نيع ةدإب ف لضاملا مهشلا اده دلو

 || نمةنماثلا غلب 57 رابع الاو ةهاجولاب ة ةَش رع دلك ليلس وهو م ا

 |اجب 1 كاذ ذا هن دل يف تناك ىلا ةسردملا هدلاو مو>رأأ هلخدأ ع



 رسل ٠ كَ

 ماعف ةسمومعأ ا هنايثلل لكلا 75 نيع ةطات 0 1 ىلا تلكم اخ ظ

 4س : رومأم ماهم ع ةوالءيدؤب ل هللا هظفح) ند ىخ > مأيق 8 اموؤش ظ

 هدمعت) قيسالا يودالاومس هيلع مناف يبومعلا با ١ الا ةفيظو تابجاو

 أطش دو ف ةاكم ةسا اثلا ةنرلاب !هتمحر هللا

 نس 4 || دهعو 0 هتفيظو لثم 0 لش ةلهالا كاخلا تاك الو ظ

 ظ يول مال ريسل ةمزاللا تاراض>:سالا نم اهريغو حتاوللاو نيناوقلا ظ

 كر نيعو ةعيفرلا زن امملاب هيلع م اذلو ماريا و "هنا ص ندع 1 .لاو اهلا

 ىدل نيسعتلا اذه مقر ف ةياعار قامحتساب ةاهالا 0 اللا ةءىكشل

- | 

 ٍِ 1 نافل ناس سلا مق وم 2 هذ تااجاللاو 0 ني.نطولا

 1 ان لؤظو هت1دغإ لع كلا ةيوام يدايم ةينجالا ريازطا تحد

 ' متايردصا ن« لواوفو ال تك ءراكفا هب ركلو اضفلاو ملع يف

 0 0 فد اكو طدسمو عيش 00 ىلع 0 يوبدخلا

 0 لالا هنار ءادباو فقأثلا 2

 .ةمكحلا ىلا لقن ىتخ ةٍيئاضَقلا ةسانرلا هذه يمرك ى بع ثدب ملو ١

 ةنس ىف نيع ىتح تاونس ثالث و اهنف ثكمو ةفانثتسالا ةظللا |

 اسولاو ةعيفرلا ناريمريم ةبترب هيل مهنأو ةيناقملا ةراظنل البكو و
 5 20 الا ع مل وهو يناثلا يناثلا ماسولاف يناثلا يديجملا |

 ١ ةمذلا ةراهطو طاشنلاو ةمحهلا نم هنداعس دهع اع ةفيظولا هذه 1

 0 رتلا ماود هبأم ىلا هللا هّمفو قالخ الا نس



 مر

 ناحتماةلمخ ةقينملا 'ودحلا ةكبرألا دهغ يلو ناكذم قباسلا يوبدخلا هل ظ

 موماخفلاتاوذلاو مالعألا ءاراعلا نم نو ريثك هتيعع ل
 7 ا
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 ' اراصهرازوةساسن ' الاو باد ' الاو رلعلا ةمدخم هيلاام وملااسشنم ماههان ٠ ةاريثك

 | هه هاج و ومس وهماةمولع وهردق يأس |قيسالا يوب دخلا اشي لع اناهلز ىدعملا ظ

 ْ 0 ءفأب 5 رود 2 نم 5 || !ةجرتلا بحاص) هنا ب امو 0
 ىري؛ أ

 هس رعلا ةغللا هملعمل 0 د هما مدهت_سأو 0 0 م 5 ر

 اء ا / نمْزلا ن ن* حدر دعب هل رضحتسا من هبار 0
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 | امهلا اموملا نيةئللا يدايم يف هيداعس غب أملو هيواست رقل ةغلل' هيلع

 ١ ةيلاتالاو ةف اللا هحالأ ان ف شهب , راب ريق ةءيللاس ردع ا

 ع ةل'دلا ةداورشلا ل ا اجحأب امم ع رد 7 مأرب 6 3 ا
 دع 11 ل

 َه 00 هيث ردا رعت اي 5 ناعف ةموكلملا 00 أدهش م هتغالبو هتعار

 ا 2 نمر قا ككمو هكملا ةيعلا ىلا: لاق دس لخ مث ةجراحلا

 اا عم ةموكملا هتبختلا مث هتماقتسسالاو صالخالاو ءالولا :هنانب

 رع ةيلكلا اهسرادم يف اوقلتبل اسن رف ىلا مهتاسرأ نبذلا هيرصملا ةيلاسرالا
 0000 اراب موحم ةضرفالا دالبلا يف هتدامس قكم دقو قؤمملا ظ

 خلا هر نيعو رصم ىلا ذاع ةداهشلا لان املو: نرعلاو سردلا: ني ظ

 ايراجتانو وناقلا مد ومجرتف لاوالاو نيناوقلل اعرب لد ف تشل 5

 امهملع قحتسا انتم احيحصتو ةغلط هجر يرحبلا ير احلا نو :اقلاو ا

 لد ءانثلاو ليزملا كلا ظ



 # ماا

 * ةجرإ
 ةيناقحلا ةراظن ليكو دمحاديس اشاب .نيما ولتداعس

 5 8 0 55 ا 0 9

5-50 00100 0 0 

 000 يي يي ف260223---ل0/

 0 0 0 _ ردع هب داعس دلو

 د 0 2 0 ياخ اا المضاف 1 93 قال

 هش ع 00 هن اح ِف اعنا دقو نيِجاَتمْم قمر للسو نيف وهلملا

 0 روغغملا رضح دقو هللا ه>ول اع ماتبالاو 0 دالوأ 01 اريش ةهجن

0 



 قف

 ةهيداملا غلبالو هيرحه 1؟5 ةنسنابعشاا/ يف ةججرتلا بءاص دلو اهيفو

 ىلاعت هبر ةمحر ىلا ةافولاب هدلاو موحرملا لقتلا هرمي ينس نم ةرشع

 ةعسةدم تنم نإ دم و ةعساولا كالمالاو ةزيتكلا لاومالا هل كرو

 يف هدلاول 57 نوكل رديشلا هضم | :هدلاو ءافو خئرات نم تاونس

 نيعذتمى ادقون الا ىلاةهظولا هذهيف لز مل وهو ةنيدملا ةدمح ةفيظو ظ

 تانانبلا نم اريثك أشنو ةلبلج لامعا املا

 .لامجالا تاحعفص يف ران هلا نم 2 الا هل' هرطشسام 000

 | ةفرشلا هترسا :دارفآ رباسلو هل تدل يتلا ةعركلا رثآ 0 ةلضافلا

 هل هجول ةنيدملا سن يفهانءورا هع عماج هأمس -يذلادح اوه ر " ذلا د |
 أ

 تاولصلا ةماقال هل ريم مأ ءاأهأ شاي ىلا هن وازإ او للان هن دانعو ميركلا

 نسف ايدام نم هلمفامربخ ميخفلا يوي دخلا بانا ومس غاب ظ

 , ةيناثلاةبت رأا هيدل. ن.ءهتفاومأ ةثلأ هلا ةس رلا. ١١ ةةنس هيلع منأ 00 :,.سأحم

 ليلا :رسكلا لمعلا ىلع قفا ووو هن ريسل قاقحتسا ءاَرَج ١.٠ ةنسا

 ْ 0 اهيودحلا مراكملا ةيلح هيلع تت ؛؟ْخإع ةئم تاخد 6 ظ

 | 1| هدم دب نم هاوي لتسأو مئارلا يناثملا ناشيدلا فرش اهنم لا ظ
 10 ا لا وراك ا اهردفح هلع ىف ظوحا

 ”ةرفاطملا نم ةرتامحلاق يقر فنا 6 كوه لجرا دنع ىالخااعا

 يلاعميف ًانقار هترضخ لاز الف ءاجر تبيح الو ادصاق دربال ايحلا قيلط ظ
 ظ
 ا

0 - 

 ظ ةيوبدخلا ةميخفلا ةرضألا لظب ةروكشملا هلامعأيف علاطلا قفوم تاجردلا

 : فيي ةدلقلا



 «مرهؤ

 ىف: هبم'رهظامل كلذو رصم ديان اسمر هياط لاعلل ل
 عبطلا ةهازاو يأرلا ةهاينو قيقحتلا نس> نم هيلا تدهع يتلا فئاظولا

 نم رامتجمس ٠ فو نيناوقلا ةفرعم 1 ميظعلا علضتلاو ءاضقلا لديعو

 م 3 ةساثلا ةسرلاب ةيماسلا ”هبودحلا ممنلا هيلع تداجح اهسفن هم ةئس

 ةعبارأاةحردلا نم ناشلا يذينامءلاناشينلاب هيلا نا ة.0ةنس.نم راربف

 ةيمومعلا "هباينلا ةسانر نوؤش ًايلوتم نآلا ىلا هترضح لزب ملو

 كالذل وهف كام 00 ةماهش أو ةمهىلعأو رظن قدا امترادا مودل ْ

 ديملا ةعسو عابطلا نيل مهني فورس مالا حودمم ردصلا ةعسو ايطلا نيل د فو م -ماعو الا ةصاخ كلدع ودمع |
 قى ةعاشب تار ىنع هتسلج'نا ىت> ا هيودعو ثدملا فطلو 1
 ع 1 20 5
 | لامجالا كل ىلأو ةليمجا فاضوالا هذه لك زاح دق وهوارامن هبرق |

 هدف ادّس ندم وهو ناسا نم“ نيثالثلاو ةعبرالا هر# زواج و ةلءاخلا : ١

 لصودقوهب كي.هانف فئاظولا تاجرد ف قرتلاو لامعالا ةرشابع ه ريغ ظ ظ

 دايعلاو دالبلا هفراعع عضو هللا هظفح ءابصقلا بنر ىمسأ ىلا

 هى هاج

 #« ةجر 9
 يسغلا كب نمحرلا دبع وات نع لضافلا هيحولا ةرضح

 | نيسح نس د نس نياسح موحرألا 3 عا كب نم رأا دبع وه

 نيدباعلا نإز يلع نب ليلجلا دبع نب نسح نب يلعنب نسح نبىسو# نب
 ةبربدم يناسملا ةدلبىلا ةبسن ىسفلاب سقلو نيسحلا انديس ةيسن لصتيو

 ةفرشلاةلئاعلا هذه دح ل يللا دبع ديسلا اف لزن ةدلب لوأ ىه ىلا انسا







 فكي

 هما خلا هعار كبف هنانع لاك هبارد ندسدح هتفيظو 0 ىدباف ْ

 هيلا ىلهوع دقو شرغ م٠٠ علب ي روش بنار هل لعجو ةياهالا رسوم

 كلذ دعو ةيكلملا عزنو عويتلا م اقدار هنأ انكلا لا اها هش 1 ءانأ

 اهلا راشملا ةمكحملا هيام ين ا "1 /كب 0 راهدس 89 ين بدتنا

 ةفيظول ءاقرالا كك هلهأ | م ةم اندتش لاو ةعاربلا نم رهظاو اكتم:

 لأ قف 0 مي“ ةئسس رياربف ١4 ىف, ةعبارلا ةحردلا نم "هبا دعاسم

 ةئس لئاوا ف ةساثلا ةحردلا ىلا 3 م8 ةنس لب ربا يف ةثلاثاا ةحردلا

 ىلا ذئنيح لير وي.سملا وهو يومعلا وناكوفالا بانج دهعف يعاودلا

 نسحااهب ماَمْف امنوؤش ةراداو ”هباينلا ةساير لامعأ يلو ةمجرتلا بحاص

 يركف اشاب نيمأ ةداعس عجر املو ماظنلا دعاوق ىلع ايف ىشمو مايق

 0000 0 كاكسالا ةيكش قااراشتسم هتدانم قيع ةرفس نم

 ةنسو مه ةئدس نيتلس ةدم ةضان را ةلاكو نم 5ك يف ةججرتلا بداص

 ةياثلا ةجردلا نم اسم ان ثا ع ةيلصإلا ةعللخوو هك

 بستم مس هيب انعم سوو حو سب ويس ووو وحس يس هسسم سدس عض جب باسم بسس جساس نسم نجس دهس همن وس سمح نسم بج طوس 7

 5 0 . .٠

 | ةيملع "هيروماع ه رهس ناكو وه هب 3 اكد تّوولا كد ف ناك ىذلا

 1 ضعيل امهميغتل امليكو يبرضح ن . مانا ”هياينلا لا مهكتسا رع

 ماعلا اذه نم وبام ؟ ىفو + ةنس ىتح ةسايرلا لامعأب ًاعاق يتب هسفن



 «سرسإلا ٠

 هر 0 ”هياتملا لوق ١ 3 مر 1 هدلاو ىفوت هداليم حسرات نم

 5 ََلا هلدخ عرعر و اشد كن املف ناماس يدنفا هللاطع هقضش هرضدح

 ' ءاج هينس نم ةئماثلا هغولب دنعو "هباتكلاو ةءارقلا 'ىدابم ملعتيل بتاكملا

1 

9 0|001 

 ظ أذ سرد ةءاكلا ُّط اقالا هشام لكمار 00 هقيقش ةرضح هل

 ' ةغالا نم "ىدانملا ذِخأو ةيضايرلا نونقلاو هيواس رفلا ةللاو 07

 1 شهدأ ام ملعلا يف ةبغرلاو ءاكذلا ةوق نم كلذ لك يف رهظأو ةيطبقلا |

 ةرمع و:س تناكامو ةسردملا ينىلوالا ةقرتلا كردأ كفو 0 ظ

 ْ ْث' دّناةيمومعلافر اعملاةراظن نادقيح قشادقو ة هرشع 7 نع ديرب

 ظ ءاقتاو هناك لملا ىل والا ةقرملا هدفا ناحف ل أشاب لادف موحرملا

 ّ ' ىمستتناكو) هيوبدخلا قوقملا ةشردم ةلاخدال مهنم ةءافكلا سدا

 ظ 2 مجرتلا بحاص ناك ناحتمالا ىدلف ؛ةرادالا ةيعر كم تكول كلذ 3

 ظ ةسردع مف اال اوخسا ن رهف بخشاو نيشاس رم عربأ ن

 ة هيواسرفلاو ةس رغلا نيتغللا يف علضت ةيمرابملا هده يو 0 ظ ١

 ءارغلا ةينامعلا ةعبرشلا لوصا ظفحو ةيخم راتلاو ةينوناقلا ولعلا يف ٠

 تاغ نلت اطلا ىف دمج دآ ةراوك كلا نقال يف قب واهدعاوةو ْ

 ,العإر ةد 2 يناهلا ناحتمالا ذعقو يرجأ ذا اما ةلس ١ ١

 ل ةراظن فااج ىلا فراعملا ةراظن باج نم هنا ره عمليحأو

 د هللا ىف نيفظوملا كاس ىف ةيناقملا ةراظن هتمظن هسفن ربمتبس رهش يفو

 (شرغ موو ةراد 8 ير عش ناار هج 'رفالا ا .طدع و ةلما ملا
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 ناملس كب فسوب مدنفأ ولتزع مسر

 رم رم 3 ١



 3 لشقق

 نوح ”ةبايصص نع لفشل ناك عمق قوقح نع هعافد ةدش عم هنأ

 06 نييانويلاو 00 نسور قال ظ

 تلط ةسوتندد 0 نعءاشات لعاينا يو 1 لصفا املو ظ

 و ايم تكلس ةرركملاو ةيوكملا عة طورش عاب

 ىلع نمدساف هند رج ءاغلا درب ملة مجزنلا تبدا ل اهدي دج كدصقت 8

 لع ةميسج "2 ه1 لا نم اماقشإ 2 امزاداو أهرب رحب

 تاكد رفلا

 ء ىف

 م اذا ١ نينالث م ع 0 3 ف 0 نطو تاونس ةدم ظ

 كيسا قلد ناك دا باج تييسماا# 071 ]جلا

 ْن

 ابان يتب لب هتم# فعضت مو هنبج ل احا دع كلا ع
 0 أهدعب نم ردع اا و حمجساف هل لع اقكمتم

 : 00 د1 ناقل نيس هل ن الا ىرتتلاهحرراص نعام ماع دنس ف

 ير نم طباضلا ةحرذ ةليلطلا هلا- عا ءاز> لدحرلا اذه لان دقو

 ”هيواسارفلا فرشلا ةقرف 2 لابو اللا أ جان ةعر نمو صلخلا |

 ىلوالا ةمارلا رخف زاح ىتح ةيلاوتم اهتر ةيناهعلا ةلودلا هتحنمو |

 « ةجرب 9»

 © ناملس كب فسوي ةزعلا بحاص)

 ال1 رو ةعاولا نيورتلا اماعا دحاو الاخ رضم ةنانلا نمومعلا نيرا

- 

 امون نبرشعو 4س يد كعيو ةسوياعلا هنري دل ةعباتلا ساب دلكس هدأ ظ



 هكدا و

 تارواولاربس عو رشم مظنيا اسانف ةاءدم ىلا 859١ةئس لسرا مْ 1

 نيام ةحا وا ةرادا 5 7 كلانه فرعتف هب 0 نيدو هس '

 ناكو ”هنردملا رايدلا يف لغش عرف هنرادال .لعجح نا هيلا نعواو 2 ٍْ

 نم ارفاو اددع ةجرتلا-حاص لخدأ اشاب فيرش ةرازو دهم ينو« كلذ
 ةيوكبطا تتاخر يف هئطو ينب ظ

 تناك يلا دار 0 حبك ىلع يوبدخلا اشاب ليعامسا 0 الو

 نعال نا ىلعم.صوةموكسملا لاول بوش ومذلا ف شحش ودعوب و دايك

 5 50 : ا
 رادصأب ةمجرتلا ح>اص هوي هد لح ةددرحءاشنال ازامتما كاد دعب

 ةمجرتلا بحاصو ةموكتملا نيب كلذ تعض وف ةفاحضلا اهم رخفتءا ىغ ةفردص

 رافلا ةديرح لب دنع تروظف 1١م7 ةئس ةيحراخلا رززو املع ىذما طورش

 امتاقفنل ب م لاملا نم انيمى ودا 00 يردنسكلا يو ظ ٠

 ةدقادلا ى وت ملعب لكو ةليلجلا ةمهملا هذه ةججرتلا بحاص طشن ظ
 هتمهم ينهنا لع ةغالبلاةوقوةينلا صالخاوةيماو ةريغلا نمرمصم قوقح نع

 ناك لب غلابملا نم هل ابنص ناكاميبسكاريمأ رادب ملو اريبك عارب ل هذه
 هدصق نا الئاق ةئيسلا ءارزولا لامتأ ىلع داقتنالا هيرح هملقل كرب اند |

 ( قلازم نمريذحتلاو دالبلا عفانم ىلا داشرالا وه امنا ةديرملا ريب يف

 ةئالملاو ةنهادملا هد_صق سيلو ةموكلا طورش هب يضقت ام داسفلا

 يف اهتلعجو ةديرجلا ىلع مومعلا لابقا تبجوأ يتلا يه ةليملا ةطخلا هذهو |

 رث ويف ةجرتلا سحاص نع رك دنامو كارلا دال ةطاسةساسلا 00



 يلح نا ةكم | هلانلا هذه ةطساوبو ازوراتناس تنتوكلا ةلئاع لع

 تقولا كلذ ن وضع ينو مهسااحم يف مهعم عمتجيو ةئيدملا ءا لا

 عبطلا يف ةدح اذ ًاباش كاذ ذا ةمجرتلا بحاص ناكومرقلا برح تبشن

 بلاطو ةرئانويلا قودح نع ًامفادم هسفن ماقاف هنطو ىلع ةريغ ببني داكي

 | ينالاتالا ىعاشلا + يتاربناج ) تلمح ةديدش ةجهاب سلاجلا يف ا

 . ةرفظملامهعئاقوو نانويلا رخافماهف رك ذ ةموظنم هل مده نا ىلع ريهشلا

 هعمو 1مك٠ ةنس اننا ىلا عجر هسورد ةجرتلا تءاص مما انف

 || هل قفتا :هنش لاغتشالا رشا نا لبقو ةاماحلا نف يف هيروتكدلا ةداهش

  ليكولاب اني يف ةيلامثعلا ةلودلا لصنق سولسكا ويسملا دنع عمتجا نا

 ىلا ءىبجملل ليكولا اذه يعاسم هتلاتساف اشاب دمحأ سنربلا ةرادل قلطملا

 ا ع 6. تتار روك كلا امان دمحأ ةريادل امام نيمت و ءاج رصف

 م ةمجرتلا تبحاص نيع شاب لدبع اعمل ُي وبدلا ىلون املو

 |0000 دلع ددلح نيقكاف ةزهيشلا ةيريزملا ةكرشلا يان اضقا

 هآطاوصوهنطو اصم ءارجا يفذوفنلا اذه مدختساو ريك يبداذ وف ةوو

 ةينانويلا داليلاو هن رصملارابدلا نيب هبرحبلا تالصا وما دفعت يعسيذلا وهف

 ةلمجيف ماحم ةفيظوب ةججرتلا بحاص لقنت نمزلا نملياش كلذ دعبو

 ككسلاو كرامخلا يترادا يف | عين كلى رك كارلا ءالعو تاراذز

 | هيعس يف حجت وامهف هسذح ءأينا نم نريثكلا مادختسال ىعس ”هيديدملا ظ

 حاجنلا ماع
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  4 5هيكل ١ |

 0 عر اأو ١م ةنسوام ؟9 ىف « تناز » ةنيدميف ةتداعس دلو

 ظ ىلاهووذ هلسرا 3 ةسادتنالا مولعلا أف ىقلتف اني ا ل يئدخلا لخ

- - 3 
 امص كلانه لزف هسورد اه نعل ا١ملمأ ةماس « نررو 2 هس



 ظ يارس ىلا ةمجرتلا هذه بحداص ةداعس هراسإ لعو هوم“ بكر مث يويدخلا

 اهئابرعو ةيريدملا نارعا نم ريك ددع همدقتي لفاح ا + اراسف ةيوردملا

 نع ادع يراوسلا لاجر نم ةقرف رف عم م وح ن0 تودملا ني رم

 لاجر لقث ةريثك تابكرم بكوملا اذه ءارو تراسو يويدخلا سرحلا
 تايارلا تنااكو ٠ ماؤغلا راظنلا تارضحو يلاعلا بانجلا ةيشاحو ةينسلا ةيعملا

 اهديس لياقت ةريثك عومج اطوح نم سانلاو لزانملا قوفو عراوشلا يف قفخت

 مههوجويف هيدأب ر ورسلا مالعو رشبلاو سنالا فات بوح ا اهريماو اهالومو

 يويدخلا يلاعلا بانجلاب مهقلعت ةدش ىلع لدت

 يرلا شيتفتو ةب ربمالا ةسردملاو ةيعرشلاو ةيلهالا ةمكحل هوعس راز مث

 دئاصق هومم-تأ تمدقف هاقال ام اي او رسف ةنيدملا عراوش يف و

 ةبريدملا يارس يف ةرخاف ةميو هول مواو ءارعشلا نم ةصلاخلا تائينبتلا

 كف ةنيرإ امأو شاي رلا خاب تنيزو ثاثآلا نسحب ذكموي تشر ذ يتلا

 ةيانعب كلذو لاثمالا اهماظتناو اهناقثا نسحي برضت لاكلاو قنورلايف ة 11

 نيئنملا دوفوب بيحرتلا ليبس يف اعسو رخدي مل يذلا ةمجرتلا هذه بحاص

 هتداعس ىلع ءانثلاب ةبطر ة:سلا مهلكو عيمجا جرن ةنبزلا تادعم دادعاو

 هتياعر نيعب هامحو نطولل انكر هلل ةلغفح هل اعدلاب ةمحمال



 ا

 ناريمر'ه ةئرب هيلع منا طاشنو لثة ةيفواملا ةي ريدم ماعز هنا نا دعو ْ

 هلال بوبحلا نطولاو ةينسلا ةموكحلا ةمدخ يف هصالخا هازج ةعبفرلا

 سفن كاذب هل دهشي مك ةيفونملا ةب ريدم يف اًريغك حلصا دق لاقي قحلاو

 اللضفالتو فونم ىتمردم ءاشن | يف دوما ةيعس ننكر اراغصواراك اهيلاها ظ

 امم كلذ ريغو ( موكلا نيبش ) ةب ريدملا ةرضاحيف هماقا يذلا ماعلا هزتنملا نع

 دماعم نم هللا هصخ امع الضف لثألا هتسايمو ىنسملا هترادا نع فرهي
 دماحلا تافصو تافضلا '

 ىلا رفاسف ةيعسر ةزاجاب ةموكحلا هل ثصخر اه ةنم لالخ ىفو 22

 رثكأ هذه هتزاجا ءانثا يف راز دقو اهيف فيضلا ءاضقل داسإرل |

 أبوهم رم نا داع 3 اهينابمو اهفحاتم دهأشو اهرهشاو ابروا مصاوع 1

 نم هيف فرع اء ةيريدملا نوأوش ةرادا ىلا مجرو لابقالاو نهيلاب '
 هتداعسب دوهمملا طاشنلاو ةيلاعلا ةمحلا]
 سابع 6 مظعملا يويدخلا ومس راز ه0 ةنس ريشون رهش لئاوا يفو ظ

 هتداعس لفتحاف اهنايعا ةوعد ىلع ةانب ةيفونملا ةيريدم د ىناذلا ىلح ١

 رسف لاجلا يف ةياو لاككلا يف ةياغ تداج هوعسل ةمدخ ةرهاب ةئيزب

 اًرطاع ةانث ةمجرتلا بحاص ةداعم ىلع ىثاو ًايظع ارورس هومس اب

 لايةنسا ةلفح ليصفت اذهو هتموكحو هنطوأ هةمدخ قدصو هتنامال ,

 ازجوم كلانه ريمالا
 ظ مالسلاب ىقيسوملا تددصو مفادملا تققلطا نيش هوك“ باكر لح ا

1 



 5 ها

 ءالولاو 0 0 نلثحا هداه ضاق قوق اثأ صرخ هلع دعب ن

 باط اشاب 1 ةيرادكملا يف هفل>و نودر وغ موحرملا لاقتسا ا ع نكلو

 ةرهاقلا لا داعف باعالاب ةموكملا هعلف ةيرجلاب ةعيظو ىلا هت داعا هتداعبم

 لاغشالا ةراظنب اسدنهم لقت نا ىلا ةبولطملا هتفيظو ماهم رشاب و

 ةبرحلاب هنيعو لاغذالا نم نوتسا لارخإا هبلط 1885 ةنس فو

 ةيويدخلا ةمس رففلا ةرضحلا هلع قلاو ةمردنملا برع نكرا مومج سيئر

 ةيارعلا ةروثلا ءافظاو ةمردنجلا ءاغلا دعبو ىثايكب ةيترب كاذ ذا

 ماقماق ةبترب هيلع مناو ماعلا شتفلل ًالكو نيع يزيلكئالا لالثحالاب
 ةبترن هيلع معناو مويفلا ةير .دأ اريدم نيعم 15 ةنس ربشون ؟ فو

 فاصنالاو لدعأا ةطخ كاذ ذا هتداعمذخاف ة انك اطيشت ةعيفرلا زامل

 نهالا بايتتما يف هده> لذب دقو هت 1 ارحال يقسم ًاطارصو هلاعال ديد

 ديدجتو ةيعارزلا قرطلا طيطختو ةفصرالاو عراوشلا ميظنتو ةحارلا 0

 | نم كلذ ريغ ىلا (اهلفحمو ) مويفلا يدا أشناو ( يرابكلا د 0

 اهنوركذي (مومعمويفلا يلاها لزي مل ىتلا ةروكشملا لاعالاو ةروث املا رثامل
 ْ نانتمالاو ركشلا دي رع هتداعسل

 لعا همانق لبقو ةيفونلل اريدم :نيع م1456 ةنم ربقوأ ٠١ يفو

 ةنيدملا نايعانم اريثكاهيلا اوعدةيعادو ةلذح مويفلا يدان ءاضعا هتداءسل |

 اوذخاو ءايطخلا مدق لافتحالا اذه دقع لظتنا امو ةيريدملا ءاهجوو

 اهكرت يتلا رثاملا نردرسي و هتداعم قارف ىلع يلاهالا فسا اهيف نو راف

 : لئاقلا لوب ال ىلا لقاح رع ١ راكذت مهني
 ك0 حسمس» مسح



 عدا

 قردوب يوكل 7 كلذ دعب هجوت مث ةيسابعلاب اعم ةيضايرلا مولعللو اهل

 دعب رصم ىلا داعو ةيفاشتكأ ةير ومأو ةيقيرفا طساواو رابحنز ىلا كربمالا

 نيع مث ىثابز ويلا ةبتر ا ةيسارس تارثع ضعب عو رشم ا انها نا

 و دم ياو ءارحصلاو رب ربو سدناربو انق نيب أهلثم ةي ف

 يردوبو فنوتساك نيلي نولوكلا ةسائرب رهشا ةعست وحن اهيف ثكمو

 لينلا تاهج طبرتو ةيديدحلا طوطخلا دمل حاصت قيرط فاشتكال |

 ةيبهذلا نداعملا نع بيهردلا لبج يف ثمبنلو رمحالا رحبلاب |
 رفاس ةرهاقلا ىلا ةيزومأملا ةدوعو ةمبملا هذها نم حارقلا ديو 03

 ىلا يردوب ليزولوكلاب اساؤرمو دونجلاو طابشلا ضعبب اب وصمم هتداعس ||
 تاهجلا كيتاه نم داعو ارب روف راد ىلا اهنمو ارخي هلقند ادصاق نادوسلا |!
 ةيفاشتكلا تاطراخلاو ةبب رحلا ريراقتلا صاصنخالا تالحم ىلا عفرو ا

 عاونا نم كاذريغو صاصرلاو ديدحلان داك ةديفملا هتافاشتكا هيف رهظاف ١
 م املالا ةنم نيطابعا 3 يف رصم غابف تاتايناا لئاضفو تاناوحلا ا

 مها ربا جاحلا موحرمل همع ةميرك ىلا هفافزب لفتحا ليلقي هعوجر دعبو َ

 ا نواعم ذئدعب نيعو اهئاهجوو ةريحبلا ةيريدم نايعا نم انهم أ

 لوقغاص ةبتر ىلا ىتث راو ةيردنكسالاب ةيركسعلا ةقرذلا نادنموق برح |

 انلح يداوب ةينادوسلا ةيديدحلا ةكسلأ لاعا يف أسدنهم نيع مث يساغا

 ةدم يف !دارياو اًيسحتو احالصا اهيلا اموملا لاعالا تدادزاف اهل اًرومُأُق
 هبتار دازو ذئتفو نادوا رادكح اشاب نودرغ موحرملا هاقر ىتح هتيروم ظ

 يديدحلا طخ ادمهيلا دهعمثةم دخل |يفهصالخاو هدابتحال ة ًافكمةيظعمدايز 1



 ف لوالا هيت | لعحيو . لاطملاو لامالالاحر
 مدقتملا كنا مك .رجلا ةقيعك

 لوبقلاب هلعشلو فطاتن نا وجراف ٠دجلاو لما لاطباو لضفلا لاجر نيب

 1 لومأملا ةيابنو يلراختفالا ةياغ كلذ يفو

 اروخز سألا

 دق انك ذاو هتداعس ةمجرت باتكلا اذه نم يناثلا ءزجلا يف انرشن
 اشيا ةحرتلا هذه. رن دعت نا اًبأر دقف يركلا همسرب ءزجلا اذه انردص

 هتمجرت ىلا اهانغضأف لبق نم تع نركلا انل رسيتي مل تادابز ضعب عم
 يف هذهو اهبحاص لضف ىلع ةلالد رفوا نوكتل ةرضاحلا

 لصتي نيفيرش نيوبا نم ه ١1 ةنس ةيردكسالاب هتداعس دلو

 موحرملا ) هوبا ىنعف بلاط يبا نب يلع مامالا نب نيسحلا مامالاب اعبسن

 هتيرتب ( يفريصلا ىلع نسحلا يبا ديسلا نب دمحا ديسلا نب اص ديسلا

 ةغللا <ىدا.م انم فطتقل ةلهالا سرادملا ىدحا هلخدا عرعرت اذا ىتح

 اع الاف ةيردكمالاب ةيزيمجتلا ةسردملا ىلا اهنم هله غ ةيرملا
 ةغالا عم ةيلمملاو ةيرظنلا ةسدنهلاو ةيضايرلا مولعلا اهيف ىقلت ثيح

 تا تايضايرال [كركم ايفا نع ةداع ممحاو هتباحال رظنالاب و ةيسنرفالا

 م ةيمومعلا لاغشالا ةراظن ىلا لقن 5 ا 5 56٠١ هردق

 ةليوط ريغ ةدم اهيف ثكمو
 نووتسا لارنجلا ةسائرب ةينرحلا يف أطباض نيع مامالا ع يفو

 ًاسردم نبع ةيب رملا نونفلا يف عرب الو لوا مزالم ةبترل هاقرف ىييربمالا
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 6 يربم اب هع لنداعس لئمالا يرسلا مس
 يالوم

 0 . كا كالو مسرب باتكلا اذه ردص فرشا نا تيار

 ىلحتو ٠ بقانملا ليمجب كلثهفصتا نم ناو ٠ كرخافم ركذو ك ايح ةمجرتب ش

 هدنع طخحتو ٠ يئاغرلا اياطم هيلا ثوتست ناب ريدحل - ىك اوكلاكةرهنم تافصب |!



 ديا

 ويد

 « كالنلا ءدملا 2

3 >« 

 غل
 رم لاجرلا رباكأ موسرو خيرات

 حالا ةيفونملا ريدم يربص اشاب دومحم مدنفا ولتداعس لثمالا يرسلا ىلا

 يبتك ن٠ هولا اذهكمعماب تمدق * بدألا

 ري 22222لل ١ تسي تسييس ببي سس  س-اا ا - بلا |

0 0 

 ا
 هب تعج أ رهد هحواكت 0

 مرك يذو رح بسا يد لك نم

 اهت دج رهدل ا مدي ال ر ”آم
 ردك ألا لك ىلا

 و د ع 0

 اذ انا لئاق مهنمو نورتو

 انو نع تر دقو

 اه مرك فو لضف يف د

 د

5 

“5 

 د

5 

- 

 بسحلاو لضفلا لها مجارت ىلا
1 

 بهغق يذو ضام 5 يذو رفو

 كلكلاو رافسالا يف ذاخت' ين
1 

 ا دكا نورد ايف توبلي
 بت و ءايلعلا ىرد نوغلبيو

 لا ف وقفا انا اه لئاقو

 يب را تنم يربص دوم ناكف

 بسنلاو دج لا يف هئاب اك ن و

 يبلطمو يلأوس هيف ىذرلا لا

 5ك
 يآ



 6 ثلاثلا هزجلا
 8ا

 ظاراخك 740110014
041820, 1815218 ' 

 مصل. م ص ص مف نطمم وفم دعم جوج محو جم ف همم ع و معمم همم هممسم مج مما د معو ب مصمم مجم د حم هه ومم معمم وصمم مجول ممم وجم مسمع هدححس

 باتكلا بحاصل ةظونح عبطلا قواح



 7-5 غ4 ظ

 ٠ ظ سَ 39 عقم الات ند ىلا نيت الثو 4 كل 0 د هو ا يذارالا نم

 طامأف أ بنتو طعم دادزاو هتعزع ةفيظولا هدهل تدتشاف د نيرشعو

 | ددعماو عببطلا ةهاز كا 0 دمحلا ةودق ن ل هيم للف «:امفار طا ميم

 . ةفيظولا هذه يف كلما اذه ىلع قبو ن 8 باحالا ةراشا

 ةءامعتسا كاظ كالذ دنع مدقف دالبلا ِق ةسأ رعلا ةنفلا ترهظ نا ىلا

 ةيعمجلل 7 ايختنم ناك ١م ةنس هرأاغل 1ممع ةنس هيام ىفو

 نم ه.فىع الةئلاثلا ةينرلا ةهفرب ءانثالا كلت ىف هيلع منأو ةيمومعلا

 | اعلا ىدد 0 ا < ا 0007 كو ديطقألا ةوصو يأرلا ةلاصا

| 

 ظ و ةَش لعجام هلامعأ 2 1 0 نم اولان نذلا مويفلا ظ

| 

2 7 : 1 0 
 ءاب هدف كلم | الاوت ريف م ةيكح ىو ادم هكس يف كلد ناكو ظ

 هر تقرا ١1م1 ةنس ةئسأا هذه تو عبارلا ىدرجملا ناشدتلا ةعشا ظ

 راد ئيد هما 35 هر ولع 09 اليلد اة ةزبامملا ةحردلا 90

 ْ ةساثلا ةس رلا فرش هأمح روما ريبدت ّى هفدحو ةماشا ّئ هد ظ

0 

 ظ لامكلا ججراعم يف ه هلأ اضفو هلضف يقرتو لاجرلا

 لاق ث ثسءح هس ل هدم هرابج يدنفا لع ماك لك ونا ان مطقللا هأد م دقو |

 هر 0 ةينطو ةيمحل

 هزيامملا هةر 8 ان زاتمملاهدجنو

 “3 م طخ - د اش ©  تمعلل 2- حا يل

 نلف



 هدو ظل
 ا

 ْ نسسسحو ل لا او الأ ا 2 حاصأ اذه 0 يف .ةنس 55 ةدم ظ ظ

 نم هدلو ماق 3 عقنلاب 0 دوعأم 0 ىلع دل || لها م بردو نوؤشلا'

ٌ 

 طاشن ومز> 5 ةنس ىلع ىثش ةمجرتلا بحاد دلاو وهو هدب

 هيأ ر 0 عراضت و 7 دليلا ف هإ تاك

 ا 7 0 0 : ا
 ظ الو ةرحافل ١١55 ةنس يف هندالو تناكف ةجرتلا هذه بحاص اماو

 ةءارقلا روق مويفلا ف سرادملا يد لخد هرم ,ىس نم 2 ُ

 ٍ ع / م 0 1 ْ
 ؤ ةذباسالا لضافا نم ذاتسا ىلع نارهلا ريسفن يف رض واهمدنا ىت> ةرعلا |

 كالذو دلبلل ةدمم نيغ ىتح نينسلا نم ةرشع ةسداسلا هرم غلب موا

 اكل 2 مزعلا ءاضمو مز اك هايتكلاو ”هباردلا ن م كيم رهظ نك
/ 

١ 
١ 

 2 ف قف موفقا ”ةيرادل 0 ركل بختا ١١مل هنس تناا ف

 ْ 4 ااه 0 م ا ١٠ «زكا/ 1 نيعب 1 نيّدس 3 هيك

 ا انعار 10 نووس م 1 اضن هئيعتل 4 ةيحسلا 7 0 ىد> 3

 .؟

 ظ يل ةمهلبا هده نمد مويفلا هنري لم 0 هدب كاع دالب يف اهضارا | ا

 ام الود رفوو اهنعءا 3 يك ا 3 1 مع هر ءاذلل كدب 8 هطشن أ 5

 هيديالا 5 ا 4. سوح هلا وه تي ىلا ةلاح امفانمو |

 شتفتلا 3 دعيج هتيلطف مهر اغصو سانلا زاك نينأ م لفاحلاو ||
 و 2 ع
 هب هع 31 ملسام ناكف اهمترادا تحن يه يتلا دالبلا فصن لاغشال ارظان |

 ظ

8 
7 
1 



 *« ةمجر

 © يدوعسلا كب هبلط مدنفا واتزع)
 مويفلا ةيريدم نع ةبايثلاب نيئاوقلا ىروش ساجن يف وضملا

 ماشا

- 

 م دم هللادبع نب دوعسلا ىلا ىوادلا يدوعسلا كيب هياط وق

 مويفلا ةنربدم ُِف ةريهشلا هللاديع هلا

 ن

 نقب مهلا" 0043 ع
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 3 دل لاثم 1 نم ىازو ايلظع اطاتلاة جرا
 لا هلع لع هل ةأفاكم ةدم كعب ةدم هسا و ةدانز ّق عرش ةقافتسالا |

 سمعا
| | 

 هل داز ةفلظولا ةذ-ه ىفو و١ ةئساس نسل شتفم ةفيظو ىف هئنع نا ْ
 ا ع - 7 7 0 3 7 ا

 0 هتفيظو ف هادبا أم ىلع ءاشب كلذو نيتيلا ودم نبين ص هسار ف ٠

 0 2 ةفارألا هدوجون تمد م ىت> تالا دالاو عرابلا قدفلا

 الك ةرادلا تناكواغراجا :ةمق تداروايضارا هز 0 ءاجالوتولا

 ' ةرضح تءضو نيد ومالا م ةماقتسالاو طاشنلا نا ال افا تررق

 :ريتحتنلالئاوأ ىنةجرلا 00 ظ
 0 ا ا هردع 0 هلا 1 م قلقا 0 ظ

ْ 
 ا

 3 9 وهوهءاسؤر 5 هل تدهس 5 امد هرظن تدل شيتمتلا مدقق

 | 6 تح

 | لامجالا هده ىلع هللا هاما هليخادم ةدايز ىف ادح هماهع اعاق لزي م

 0 : تاحردلا مهراهاقرو ةذملا

 هناف ةعرك الاصخو ةميظع الامعأ مهشلا اذه نم انيآر اذا عدبالو

 ْ راو للا رجح 2 يدو نونملا سردو مولعلا 2 هفهش لدحر

 نوجا لا_الا ريك نم لف ايهم ددؤسلاو دحملا ةلالش نا

 ظ ركل هع كت نم

 0 3 همهم را أف عاش 00 1 نيعو اس ف يف هتيظو



 طم

 ع اوةجرتلا بحا ص كل انهدخلا كو ملظسملات د 3

 2 د ةعلاطملا ىلع 0 د ادا قو 0 0

ْ1 

 ى

 أ فو رد ىلا كيد كحد ءاك ايرولاك ايلا ةداهش اه دفا هسورد مث

 هدصو ف ها فوزرالا كيلو ارد وس ىلا ةسان عوجرلا همس

 | ف نواعم ةفيظو يه هروصح كعب هارد كن تك ةفيظو لواو

 ا 5-6 2 3 2 202 214 3 ١
 هب الث ةدم انطاوخ كف ةيحرسم 141١لا/ ةنسى كلذ ناكو ةينسلا ةراادلا

 © كلو :لادعالا ىلا هتعد ناش اال 184٠ ةئس ةفدأا لزعا 5 وا

 ةيلخادلا ةراظن يف يجن رفالا ملقلا يفناك ةفيظوب نيعتَوةنسلارخاوايف عبر

 هولصف ةدم دعب ةنيع ملا يف ام اه ىلعا ةفيظو ك َّق 1 ا ع أمو ظ

 - مل 0 قع كللدو 20 2 نم نيريشك عم هيدا

 أ هتعدىّتح نمز لب وط لمعلا نع ةلزعلا َق رهتسل م [ةكْلَو ةلخادلا هتءعضو

 ا نيع دق 3 2 ند 20 يغش قواعف ةمظول ةدسلا ل

 ف قداصلا طاخد ةديدجلا ةنمدخا 50( هركف ع ارو ةسر هياذيلا ِف

 4م ع هعيط ن< ةؤصو ا نم ةريغ اهووةح قوف اعاد لمعلا ا

 000 4 هس ىف ةياثلا ةيرلاب هلع ماو ىاسلا يزدطا هلروتللا

 كو ةينسلاب# رادلل ارظان اشاب ديرف ةفوطعلا بحاص ةرضح نيع كلذ

 نم ددح>و أمرومأم ةريس نع قمحو ةرادلا كاكا 5 هتفوطع علطا أ



 د

 لو كم ام كا ناكامع ةيئاز ةدايزو ةيناثلا.ةينرلا ىلا هت

 دس اا عع هزايتما ىلع ةلاد زياهملا ةبلر هتفاو ىتح

 كالو هبلقت يف هنأ وه لجحرلا انه هر ف سىعام تسد سمت نمو

 هن ووش داك ال نأ َىح 7 اردلا مئأ ا 5 قالخأو مويفلا هب ريدم سردأ

 وهو اهلاحر دارفأ نم ا لهج الو الا وخلا ندم "يش قدا ململا !

 هنوفرعي نم عيبمجج دنع ةميظع ةماركو ةيءاس ةلزنم هل ةعاطلا نسل

 0 0 هفرامع داللا هللا مشن

 ك4 ةجر #8

 نك 0 كب دا ولت نع 1

 اشاب ديما موح رك نع كنت لجلح موح رمل نادك ديا وه ظ

 5 لرتمودلا

 ظ
ْ 

 ”هيرصملا دالبلا يلاو ريبكلا اشاب يلع دمت تخأ نب وه اذهو نكي |

 1 رجه 1775 ةنس نم بجر ١ يف هللا هظفح ةمجرتلا بحاص دلو ْ

 ظ الو هتركف ةهاينو هترطف ءاكذ ىلع لدت دوجولل رهظ ذنم هلياخم تناكو

 2 هوماعب ةدتاسالا ند ْن سهاملا ىلا هدلاو موحر رملا هب دهت عم ْ

 حالا دب « غاب اه ةلضافلا تافصلا ىلع هقالخا نوبريو هلزنم

 هدلاو هلسراف قئاقحال 7 قناقدلل انطذ ا 1 اسدأ 1 ناك خا هرقل

 ظ يبا ارسل وس لاما نم يح ْق املعت نيو هر نيكو ادملا مظعأ ىلا



 ْ 5 كونا ١؟ىمأ ع لئاوا ينوهمجرتلا بحاص وه شمل كلذ ْ

 آكل هعم داقناو هنايرع حالسو ةهحالس ةملسو ”هبرصملا 00 ظ

 . امو نابرعلا اناضق يف رظنيل ةيبرغلا ةهبريدم ىلا ضمني ناب نأ 2

 0 ىتح الا اذه 0 اظف مهكاشم كا نع ققحيلو منك احم ف مذاب ظ

 يد ار دملالوأ ا أعم نيع 000 دع موبملا 2 عجردقيحو هةعخلا 2 ا

 ظ تالا دعتو راهبط مسقل ل هلع هاو 0 الحر ةناركسلا 1

 سد ب

 ١ ا 10 . 2 : 0
 نيب رفب ينام هددع 0 شبج نم كم ةمزركللا تلد رص رطاوخلا

 | داع يلا اذه ةدعاق تباكو أهملع ةظفاحملل م ويفلا دال, دودحو نايرعلا

 ظ ناودعلا دصو هيام لحو اذا هتلتاعمو نابرلا ةهح ف لايرعلا ءاعشا مععر

 لَظ َّق شمعلا ىباط ديرب هنأ ةملعاف هدبصقل مع 10 هللاقو بهذ

 ل ىلا يرضللا و . نع لل نيح دعب و

 ” 0 نايل اعاع نع ةحاراا ى اريصق انمر ةجرتلا سحاض ثرلط لو

 ظ ةشسلا ةرادلا 0 ٠ 0 و ايف 00 2 0 في اوس يد مويفلا

 ظ هئم تار رو ١ مما ةن.ة لدا هيمطو سر واس يندلب يف اهاغشأ ا

0 : 0 | 
 ا سعاالا ردص ةحلا هده قو مويفلا هي رادلم ةيلاأ ارومام هتدع تاووددم

 هل مدقتام ىلع ءانب ةثلاثلا ةبنرلا هحنمو ”هيريدملا هذه اليك هبت

 ظ ِف نيمودلل شدعم ةفيظو لش ا١ملع هك فو لا ا ميايلا تفلت و 10

 ةقل هقرت كلذ لع يوكن ا احالصا د ا 00 مويا



 يسال

 ظ لصواملف ريكلا انا 1 د كدهع لع 0 ف هداس 2 ناك يذلا امن أ

  ناوخالا رفاسمث يدروالل اليكو هنيعوهيركسعلا ةمدخ يف هوخأ هقلأ |

 ظ او عجدو أ 8 كلانه عرمصف لاتملا زاجحلا ف نيِساهولا ةلزانل

 ذيدعبو اهمابربع مومم ىلع مويقلا يف اماح نيعو برالا تهتنا نا دعب
 ١٠ ةنس ”هناه ىلا انو وش :ةراداو ةعازدلا ةلاغشا ىف رنا مطقنا

 رود هناالو 0 ف يصاعتلا اورهظاو مويفلا ناب مع 5 املو

 ا ل مقل! زان. ةمجرتلا تحض نيعاشاب د 1

 ةبرغلارايدلا ىلا جورملا اودصقامل مث مهتايصع طبضف مويقلا "هيرب دمىلا

 لئاق ومهم رفظف تابوهملادرل مهراث ا عبتتو ممارو جرخ اوبهمو اوبلسو

 يح هر مجر الو هينيع ىدحاب تبهذ ةصاصرب بيصاف مهاياو

 ١7/8 ةنس يفونو شاعملا ىلع

 ٌْ هن دهعو ه 1514 ةئس مويفلا ةئلدم دلو دمف ةججرتلا تبحاص اما

 دالب ىلا هدلاو هب ثعب مث !هدلعتف ةيبرعلا ”هلارقلا هملعي رلعم ىلا هرغص يف ٍ

 اهاقلتف .ةيكرتلا ةفللاو ”هدوؤانرالا هدادجا ةغل اهق سردل دوؤانرالا ١
 .راعشأو خعراتلا نم ذخاف ةلاطملاب علو مث امهعورفو امطوصأ يف عربو ْ

 ' نف يف نوكي ام لجأ هتبانع تناكو بيصن رفواب يللاعلا مهمالكو برعلا |

 ظ ةريس الو ةدسنو ةمقاو لهجنال داك ىت> ع 00 هيف مدقتف خسر اتلا !

 ١ - ٠> كرر 1 س
, 

 جايه مماودع ببسو ه ١؟ا78 ةنس هيرصملا دالبلا فارطا ىلع وزغلاب
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 ا

 اد ابو 1

4». 
 ٠ . م

 يكتب ع 0 : 0 -
 هلل املا 53-3 0 ةشمانك ررلتعو م-سانجا فاالتخا لع اَمَوَع

 اةعيساولا تارانلا امل ًاشناف ةصاخلا |لانعاللاةتساختسأ و املا د

 اهلاثما نب اخ يف فرصب ناك أم فصنلا زواحتنال تاقفنب ةقهاشلا

 0 عاام و هرك ذ "الع ىد اهيوتدملا ةلككعلا ل |رهعا عا 0 اة

 ظ اند نيع ١م ةنس تنا الو ني..تطولاو بناجالا نم نيستا نان

 ىرحاف ةريحلا هنرادم كك ل 3 مه 8 01006 ينام 2 ف

 ةئس يف ىعدتسا كلذ دعو هنم نولطملا ىلع هيف وملا ةيف و تائيسحتلا اهف

 رخاوأيف مث ناكف هيليعامسالاو ديعس تروي لاغشال ًاسدنه نوكيا هن 1

 ظ متهاف هزيلاو ناولح لاغشال ريدمو 0 ةنسلا |

 اههام تال#و اهءراوشو انشا قس ميظنم و ناولد ة ةلئادم حالصأب >

 لانو الام ةلجتا اعذار 0 ساورمك اهن وكم نيش نال

 ةحاصا» كلت ف هديفر اضن ناوج نم ةساتم رك كاذب ظ

 | ىلا ذمه ة ةن-- رارف 223ر3 م هن تلع ةفداهلا نارا 95

 ْ 9 م 5-5 0 0 00 تاع كم 5 «ا رادال سدوم ةفيظو

 ظ و ُُق ةيمومعلا 5 قل ةراظن ن . اةيديدملا تاع || 0[ 4 ءاط

 1 كادي اق لمآ غدا اليكو هئمعتأ امقل/ ةئيس ل

 راصعالا ردا -ماوحم الام نان الا نم تتار كلا ف ذآ لاي |

 اك حج

 ظ 5 رشاف 4 .:ملا َه َه زاهملاو يي 7 00 حج 1 همعو ةقاقدمالا تافص ْ



 د مور,

 نع ةحراخلا اياضقلا هيلع لاح م ا هيلا لا قت يي ااهدحو يغش 5
0-9 

 ! ع سان ر فشكرا ل 3 يتلا ا 0 ىلا 0 7

  ةديدع ا مدس وف ل تذفَعو نيكس ةدلم 7-0 ةيضقلا 2000 ناف 1 ْ

 ايش اهف تانأوي سهوةلاكلت تدافا اف افددموكملا لاجر , فاعا ب

 | 0 هلا بح اص ىلا اشاب ليعامسايوب دحلا بانج نم لاع 3 دئذيح ردصف
 | نب ريثكلا لعتاكشا يتلاةيضقلا هذه يف رظنلاو سب دنس ةدلب ىلا هجوتلا

 !ِ | يخأ 2 كاهل ريف ملا ّق قةحن ادعي وهج ون و صالا لثتماف

 " .هتمذخأ ؛ناهلامو قا ن : ميد ناهلع اهو هتباصاو هأاتخ مهمه قب رذ نعت

 ٠ نم ىأرم حلصلا روح ىلع 5 35 ع يل نيش ردل لا مض.فا ىت> تالذي يف حصفأو

 ْ ا
١ 

 ا

 مهدانلوإ 7 م اش تح وةساور ومالا ءايلوأ اذه هل في شهداف ساثلا ن ءرووج

 | | اهعمج اهزاحا ينداجافاه- رش لوطن يِ هلا اياضقلا ن ملل دهر دال او

 ”هيردنكسالا يف لمرلا كا ول لم يف نيمت من
 أ يف نيمت ذا ادهه ةنس ىتح ةرادالا نسحا اهريدب احل ًامزالم قبو
 مك ناب يلاعلا يمالا ردصو ”دكسالا ةلادم ميظنتل شتغم ةفيظو

 ةرك يارسو نيتلا سار يارس يف الا لامعا ةظحالم هده هتفيظو ىلا

 أ ةءافكلا نم دلع قو هن ف ىع ال كلذو يو.دخلا اشاب قيفوت يارس +

 | اضف ىف رمنو نيمهملا نيتال ضهف ةنيظملا لام الا ريبدَس ةقانللاو
 000 الا رءاو لا نماح دادزاف زكفلا دانز امهيفحدقو دملا دعاس نع



 00ش

 رادار مةيهلالاة ردعلا هنهو م ا 11 ع 2 د ايلا

 0 وايصال ةدمالتلا ترر الو 00 008 صوم 0 ةرطفلا ءاك ذو

 هنق رش لوآلا لا ءاح تالا خف زاحو 4 ةءاربب عج ا قاف مومولع

 ارحا 500 تانرا كلذ دمب مث شي ! واحشاي ةفيظو كلذ ىلع زيجأو

 001 نوتدسا ل |ارثحلا ة 4س 0 دلت نأ ا اذهل تنع ؤماعناحتما

 ليعامسام وح رألأ دهع ىلع هن رصملا ةموكملا ين يرملا ناكرا سدد ر ناك يذلا ٍْ

 ف ةيمئيلا ةردلاوناحتمالا اذه ُّ حاجنلل الع ةمح رئلا بحاص ناكف أشاب

 | لحو ةيلاعا|مولعلا ق 3 اهفو رمد م يف أب اتلعلا نيراقملا ع لمنف نيندتمملا دمع ||

 ِف لو للا 0 ا 0 علا ردلا نسح يف دجلا لك

 د مولملا ينهتعارب مظع لع ةلادلا تاداهشلا كدب 1 هتطعأ و ةمردلا

 ا ف س دوم ةفيظو ىل 1 اهسزادم نم ف رو ةيسد:مهلا نوذفغلاو ة.ضايرلا ئ

 5 31 داف م بني هنو زوو يف يرد لا ه> ولا مومي شف

 1 رألايوب دا رظن كلذب تفلتس افمايق نسحأ | ملامعأ ءايعابماقو ةفيظولا

 : تأشن 1 ا 0 دينهم هئيبعت الع 00 اشاي ليعامنلا ظ

 ا ةعرتلا يف ل امعالا مهام هلا وه نوكي نايم عم ةريزملا يف

 ناكويورتلاةان أو ةراهملانم هيفدهع اكلذ لك متاف تاسيوملاو رطانقلاكأ|

 تارضحو ميهاربا اشابهمالس موحر ماو اشاب ت>مموحر اهلا ايا ينهؤاسوؤر ظ

 ىلع نوقفتم مهلكو لاجزلا زاك و م مهريعو اشا وسورو را كيب دممحأ ا

ةسدنملالاخشالا تناك اموهلا أ 1 اما ندسح يف هزايتماب هل ةداهشلاو 4> لم ا
 ظ 



 م

 *« ةجر و»
 ديدحلا - 0 0 يدنا 0 سح رح ةرتصح !نيقملا ىضايزلا

 هوس
556 506 

 بفيفلاعلا .كعفمل“

 م 186+ ةتم ايرادصكبالا ةئيدم ُف عرابلا ىضايرلا اذه 1

 رمعلا نم غلب الو ىهاز هل لبقتسم ىلع لدن ةيكذلا ةتلوفط ءاخن تناك

 ىرصملا رطقلا جراخ ِف نسرادملا 3 هوود ب ثمعا فاروسلا ةعابسلا

 هو ليو

 مث تاونس ةسمخ ةدم نطولاو لهالا نع سردلا ىلا ًاعطقنم ثكف
 لو ةيجراخلا اهسرادم لخدورشع امنا هوئسو هردشمالا ىلا م

 1 يف ”هيرصملا ةنركملا سرادم ولا أهم لفت آو تاودس "هبال اهف

 5 40 زمر وس نم رجا موج ماب + بك دن »و

 ا. _ مه لب عل كه مطل حدة ح



 # هه 9

تلا ةرياكلا لامجالا هده ند هاك دقاق لك نع ادعو
 ا بحاص اهملتسا ي

 ةهباكس يف ةعارزلاو ةحالفلا نوؤش ريدب ناك هناف اهمابعاب ماقو ةجرتلا

 مل وهو هباعتا تار نم هسفنل اهارتشا ينلا ةديللا نابطالا نه نادف

 ”هندفالا نم ىفالا ةعبرا راجعّدسا ىلا هتمه هب تءس لب كاذب كيا

 0 ييلا اموؤش ردو أمف عر ريو اهعاش ةيخسلا ة رادلا يذا را نم

 لاجرلا رايك اهترادا ىنع

 دعب هللا هاقلف لاعتلا ماطع 0 ريددنو 5 مدقأ لدحر ةه 001

 رجح -َع إ

 توببلا ناو ةريثكلا كلؤلمالا ىتفان احرف قضادهو ١ر30

 نشدلا دلبو رازمم ينب دلو اينما دإب نم لك يف ديش ذا ةعساولا ةبحرلا
 5 37 0 ' . 6 1 07 7 د
 نم«هّنا | - رلا ف رس اهلك ملا هده نازرو ناشيلا قواش الي ج الل زم ْ

 . 5 0 ١

 تضاف اذا بم الو ةيناثلا مث ةثلاثلا يهو هب ودحلا ةميخفلا ةرصضضحلا ندل
. 

 نيجاتحمال ثيم نيك اسملاو ءارّدفلل ب لجر هناف ةينابرلا مراكملا هيلع

 تييح هه كح نة رفةرررسلا تيط ةريسلا 0 ديلا مجرك هجولا قلط

 هلضف دنا وع نم هللا "اللا ءانبو حدم نك تتشام قدحاسا سانلا 2 دنع



 يك 2

 ٠  0 0-00د ناكو اح رح ةنرادم ْق |

 ةرط:نق ءانيو 1 ديروب هيلا تدهع م6 ةئس هاغل مع ةنس قو

 هينح مو فلا هردق غلبع انصولو 2 انا هيريدم ّى ظ

 هيرادم رطانق ممر وهو ميس ل لخ-ثب هلا تدهع زو ةنس يفو ظ

 رطانقل بصنو تاراو 0 ةرطنو نثالثو ةب اج اهددع غلابلا أحر ظ

 ]3 0 عم كار جالا كناك لاخلا هذهو كوس 0 ا يتب ردم

 ريبشلا 8 املاح 3ع ع 00 ب هجاوملا لص اهلا

 ] أهمرج طوتسا هير دم لاغشا هكا هيلا تدهع ١م ةنس ىفو

 1 عج ماعاب ةماقدسالاو دايجالاو دا نم 3 هرهظأ امل كلذو

 1 36و هطاشن ةدشو هكا لس دعأ م ف ىلع ب تا 0 نم هب طساام ْ

- 

 ظ 2 5 6 5 1 أهلا كار ل 0 2 هن دما 01000 كا

 ظ لاغشأ هيلا كهمت ةمركأ 5 25 6 هءدس هباغ ١ ١ ما/ 3 نمو

 ' تاراحلاو رطانملا ءانب نم امهفام 2 راح يد نيمعلا م 0 |

 نع ذب 2 0 َه ها 1 هللا دهع امو 0 د خاوا قو

 الآ , و 0 8 هاكش لع 0 00 .أو 1 أينما نم أ نبرشع

 قي را نع أمم لّهال --- هل تالي ىلا ةم.ظعلا تابوعصلاب

 تايد نم فلا

 وشعلا كا لاغشاب موش ناأك اما 8 هياغل امله ةئس يو

.- 



 اريج

 م
 روعولا عطق ةجرتلا بءاصراسو لأن 5 ىف اهدعب أور هن ةعق وم اوراناو

 هياخك رظنلا ىلا اهف احلف ذاب همن 0 ذيدنلا ءانعلا دعب لصو ىتح

 يواسنرفلا لصنقلا لظب كانه ىمتحاو ماركالا لجا مرك اف هينوراملا

 ْ هب رسدملا رابدلا ىلا لصتقلاه رفس مك هيلع ضقلا تداراويةموك اا 1

 ءأنبأ نم نطمبلا تلاته هامل ىردتكسالا رشا م[

 رك لسلق لآ 2ع 0 هأ يف هدع أس نأ مهدحأ بحاق هنطو إ

 .ًاناكدحتفف ل [ مالا 0 اقلعتم رصم ىلا بهدف حجل ملف قيفوتلا هتاف

 ظ د. ةدم قو ناخدلا عسي وطاعتل ةعاقلا راو نولاط ةه> يف ةريغص ظ

 لحريو ناكدلا كرب نا نطضاف باخ حاجنلاب هلمأ نا ريغ لغشلا ) ا

 ظ د>وف ناخدلا نم هءمامع ىرخ أ 1 نم القنتم ديمصلا تاهح لل ٠

 هلفش ىلع دازو ازكرم اهذختاف هلاغشأ يف هقفاوي اردنب اينملا ةدلب نا

 غاب ناللام نم سخاء لالتلاو قوتنا همم ا عيش
 | هتفاوف اغم) 1 يرزو: ضرالا نم ماد نيس# نع ديزبام

 1 576 تمس: كا ذ ني اع للا نامأ , اهعاب ةرفاو تالوصحع ؤ

 ظ هيلا تدهع ةفدكسلل] يأ: وع ف داحأف مدرلاو رفحلا لاغشأ املع دازو ْ

 ْ ينابام هذههلامعأ نف هءانعوةقدو ”ةياماوةعّرتتل 4 اهزمكأ ةميظع لامعا

 ْ انما هب ريدم ف تش ليغش ةم دك هيلا تدهع املإله ةئس 8

 هينح فالا هالث ةميش 9 يب زكر



» 

 ركاسملا ىلع كب فسوب اهبق رصتنا ةيناث ةمقاو تعقو لئالق مايأ دعبو
 00 امارو تمر ةفارشللا كالنالا تءظقو رامشلا تاهو رطاوقلا تقف

 ةنركشل ات رطضا نيملا كلذ ينو عزفلاو ماحلا دالبلا يف معو ةطسوبلا

 نم امهيف نم عيمج لابقتسال سابارطو نورتبا ىلا تف لاثترا ىلا

 ةجرتلا يحاصالا اهلاصيا ىلع ردّ نم يالاريمالا دجو اه ركاسعلا

 نورتسبلا ىلا ىتكلاب بيهذف اشابلا نم مع ريغ ىلع كلذل هبدتناف

 نع هشررعتب ام» صلمتف ءايقشالا نم  تاباصع قيرطلا ءانثا هتضرتعاو

 ا ا وأ ىف نووتسلا نع لسرا مث وه نه نباو وه نم هسفن

 "هبوجالاب نورتبلا نمداع كلذ دعب واهب وجاب مجرو سلبارط ىلا بتكلا

 | ناك ها دوروب ء«ربخاو قيرطلا يف نابهرلا دخأ هيقلف هينوج ىلا

 اذا دواد نم .الدب ناتبل ةيفرصتم نكرم مرك كب فسوب ىلا دهعب.١

 توريد هايم يف ةيسار ”هيواسنر فلا عرا ودلا نم ةعبس نا كالذ ىلع هدازو

 اعاز ىنشاو هع "هيا الع هب الع ىلع ربا ةمجرتلا محاص قدنضصفإ

 نكلو زورسلا ةحض سانلا تحّصو هرب ا نكي م دا مالكلا اد

 ركاسمعلا نيب ةعقاو تبشن ىتح نامونىغمامو ها راهم ًايذك ناكدلك

 فرع ال كن فسو ناريغ رخ كلا لع قيرف اهف وش مل كبفسوبو

 ةرجرتلا ئحاص فود تاو أهماما نم ا هك رات ترفل هةيوكملا نا

 كيب فسوب شهدف ةيناطاسلا منلا نم هلان امب هثنمن مرك كب فسوب ىلا

 ثدحلا ىلا ةقرف م-منم تبهذ مث نوبهيام نيلكا هب ريصنلا لابج ىلا



 «هاؤ
 هتمع لزنم ىف ةليل اهف تابو هتدلس رش هتمهم قيرط ىفريسلا 5

 هتيغ 5 وط للعب هنو ري حنا يذلا ببسلا هدام تفلغ الق

 ١ نطولا يتب نود ةموكحلل هزي نبع هتننعو ًابضغ تايزاو تان
 تارا خالو قفر اهطاخو اهلاوقال مسن مدا هنأ ةريس هنارك ذو

 نم ناتكلا عض وم تف ع نا ىلا هل تنس تشاهد ال اهم ١

 0 ريسملل حابصلا ف مه هالو قش ناكم ىف هيزارخاو ةلمزف ةقرالا

 ايمدضت لع اهننعو ايضغ طاشتساف اهامخع ىلا" تكل سر

 ركفلا لبلبتو ردكلا سجاوه يف كانه مايا هثالث يتب وهتباجا اف هلبقتسل
 ا نيب تءقو دق برملا ناب هءاج اش اذا لالا كات يف وه انضوأ

 امزوعم كن فسولا ىلوو 5 اول تزاه ا اهيعلا نيدو تب فسوب

 ااه فدنعتلاو موالأ هت ىلع لاو هفنح دت_ثاو هظ دادزاف هلاجرب

 ا باناف ةلأس ةْؤب خلا ننال هنا نا كلذ دنع هتنع تكلاف

 ىلع 0 ا اضعأ 3 أ يدستفأ ن موس اسرا ىلا تبتكلاب بهذو

 ٌْ هو.دح كب فاسو ةعاج ناك م راد ةداهش 4م ا فرت 1

 ا هل طاعاف اشانلا لا ا رلغق 6 7 اهالا ص هوق اذاو همهم ماعا نع 5

 بدحاص ادي : هنوقعلاب هد 1 هيابخلا هلسايلسرو مالك أشايلا

 جورخلاب 9 هموت بتكلا ةملسو ة هد افلا هل 0 ةمملا نم ةمحرتلا '

 ١ ظ
 ةعاوشالا ةقفنلا ىلع ايلا لصح أمو هئع هسار ز>ع> تتاورلا تقاريم ا

3 
7 

 إ

 الو كتانيملا نم يشل هل كهعي هيل 5 ايالاريمالا ىلا نعواو هن رضح نعم



»0. 
 ةيلامشلا تاهملا للا نايعو هداو> ةجرتلا 0 ىطتماف ا 5هرهمد و

 مم ص 03 أمو هه رط هيلع | وءطق ءاصشالا نم هاجر هريس ءانا قلف

 نك“ تبجدععلا دش بحت مرك كل فدسوب 31 نيحو ء هكا لهح كعب ايلا ا

 لق نم ل هنأب دا هياع ةك يذلا بيسأأ نع لا هيلا هروصد»

 ردي ينا هل لاقف لاجرلاو حاللا هدادعاب دصقب اذام هنم مهغيل اشابلا

 ندد ةسدعم مهفوقح 3 دا نيم .انمللاو نان ١ قوقح ن ٠..ع ةمفادملا كدي

 لو ةهرتلا بحاضص م 0 يداصق نع ين الو حاودالا ءاذك | مم دم 4

 ًاءاتكهاطعاو ال اشايلاهاعدتسا هعوجر ماوي :ىأن و .أشابلاب ىلا كر. سوي ١

 0 امك | ”هثالغبهدادماهيف بلطي سابارط ةماق نادنموق ىلا
1 

 يدمو باتكلاذخاف ه1 ةده نم هعوجحر كد همار ةدايزوهتطار 32 2

 ردع 3 ىلإ ةئعذد ينطولاو يسنجلا هل. نال سايارط قرط يف

 : سءاوالا ةفلاخو اش ا ةدنأاوم م نع هدا ماا عر كب 0

 0 ريغ ىلع باتكلا نع هسرف جرس يواطم يف شتف:نم لسراو |

 000 دود ىلا هلي ىذلا تاتكلا ضائهريخاو هيلع حرمف ةيئاطلسلا

 ميظعلا رسلا اذهل ثم هل ةججرتلا ب حاصاشفأينكلب فسوي بان راف سابارط
ِ 

 ْ هي زر ةناطب ّق تاكلإ#ا انخ 3 ةجرتلا بحاص ناكو ٠ هودجن 0

 ظ ة داخل لاؤحالا: دع نع مالكلا نيل كد 3 كتب فدو ا 3 90

 عمتجا كل فدسوب ةرضدح نم 2 امل 2 2 امرالاو سصنلاب هيي وهو

 مث اولق اف ةم رة ماع ضرعف هءاقدصاو هووزو هلها هيلع



4 

 دواد ىلع نايصعملاب مرك كب فدنوب ماقاملو مدقتلا يف . دمتم ةس ائمللا

 نم نيل 00 ءىره ةءاج ا امكو ب نال لبح فرضت» اشاب

 ثداو> هنم نوءلطت_سل ةجرتلا هدل_هبح اما م رك كلب فاسو

 . هاوسةيفرصتملايف نيفظوتملا نم مهدالب تاهج نم نكي مل ذا ةيفرصتملا
 ٠ مح

 . تردصمت ةيفرصتملا غاوصب رضب 'يشن مهدشب ملف أمزاح الجر ناكهنكل

8 
 ر

 ٠ ةس انءللا نأ رفلا نم ةيتك ةمدقم يف توريد دم ل اشايلا لزش مم

 ظ لك املا ن*“ 5 و ةسانمللا دولاب اف وذم «هس وج ىلا 2 بهذو

 هيلع موجحلاب اومهف مهنمااشابلا برش ناورسك ل هأ ىردف ةيناهاشلا

 ا عمدا و م-6 1 عب : 4 كدب أشايلا حا 4ءوم نمو هولتقمل ||

 | 2 فورع ملا مخ معهد مغ نع مهعدزب نم 0 لسعر لنا

 ظ 00 الو 2 اول.:فا (_ه رد ا 0 ءامدلال ) .عجح و 9 ١ مقافتل أ

 ' نع تدقكناو ةمقاولا تعّدوف 7 اسعواشابلا اوجاه لب هالك هلسرل ِ

 ١ لاكي ن*“ تاتك اشانلا ءاح كلذ دعيو ن.راثلا مازمماو رك انيعلا رابستلا ْ

 ظ اشابلا ىعدف حافكلا دونما زجان,ناكاذبادصاق حالساب نيججدم لجر

 ظقبتلا نم هيف هار امل نسحلا ءانثلا هيلع ىتثأو ةججرتلا سءاص ذئنيح

 ةلئاقم ىلا باهذلل هيدتناو هانأ يذلا باتكلا نومضمب .هربخأ مث ةهابنلاو |

 ةغثك نع ةوق لع كلذ قلمك هلام فاككجلاو مرك كب فسوب ا



 1 مور

 5 ع
 املءاب ةعقاوو 1م.5 ةنس ةعقاو اهمها هدب دع اداكرف ةعف دهشو لاليق

 ينطصم هيلع بث وو علملا ىلعال ماع راما تتءص وبأ خيشلا 3 م |

 هينضلا راوجن هيريصتلا ىلع واغا أمدنعو سراف *ةنامسمحو فلاب 3 ع ا َ

 جس

 !ز
 ا

 ظ نم هنا فرعو ةريثكلا مكاغملا ةججرتلا ب>اص مغ نيتعقاولا نيتاه يفو ظ
 ١
 |ةروش ةفورعملا ةروثلا تجاه املو لاجرلا ناعجشو ناسرفلا مارك إ

 هن
 ذم ز نم اهعزو اهران ىلص نم ةلجج نم ناك 18٠٠١ ةنس سايلطنا |

 ” ادب اراك اغا وعاؤةمورطهم تناك نيالا قوقحنا نظ ذا اهراوت

 ظ ينتملا لوقل اعابتا مهناطوأ نع
 أ 0 هياوج ىلع قارب ىتح دالاس يرام قلاب مال

 | دلل نأ ةملطلا فيطل نسمح اعرك امهش لجرلا اذنه ناكر

 أ جحناوسهلتقل نوءقوتو هاذال نوديكي هل ا دوجو نم ملسب م هنا الا

 5 رق يف دوم ءانبأ 5 حرف ةليأ يعد دل ص رغلا

 9 ص تام لك أ املف 0 ّى ملا شد لا ءادعاللا 0 تع

 » اهو٠ ءايصوالا امهسرتب تماق نيريغص ندلو نع اش هنو

 ا ةيسورفلا نم هن لاصخ ىلع أش اذه فسوبو «فسواو |

 اذلذعا لد 1 ٠ عمامملا ضاخو رافسالا ِف باو ةةئولاو كا

 م. دل 01 هتقمش رجح يف اكراب هير نمل بهذ 8 5 داموا

 ا املئ4 ةئلس سرام ١6 ُُ دولومل ةحرتلا - ام وهو هليأ كيع هدلح ا

 |ةمردنملا كلس ْق 8 هاف داشرلا ن كرد نا ىلافكك دع اذه قفا
| 
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 ناكو نانبل لج يف7١مماع طسا وأ ين دلو هللا دبع همسا لجرلا اذه دج ظ

 عرعر الو بورما ناو رابخأب افوغشم ةيسورفلاب اءولو ه رعص ذم و

 7 0 : رثكاو ناطوالاو ةي_سملا ىحو نارقالا ةزرابمو ةلاسبلا لع بش

 يل 2 ريبشلا نامل سراش بقلملا تهءص كسسحا خيشلا 5 ددرتلا ظ



 دك م1

 لمعلا ا 0 نم بدتتا نم عم ةيميهاربالا 3 ةعر ' ةطب رخ

 ٍْ ا اع دمتعب يتلا يه مهتطي رخ تناكو ةدياعصلا موك يف هوبماو 0 00

 ظ هيرب دم يفاقلا ةيحاب فو رحبلا عراش 2 معتق 0 ةئدم يف هلامع

 | ءانب انصولق ةيحان ينو يواشنهطلا ضوح يرأ ةعرتلا حاف 000

 ا ةيم.هارب الا ةءرت 0 ةرد يبا ةعرتا ةراح حعارس

 ْ د هلا تاسسا ىف راظنلا ىعدتشا, ةدسأا هداك يف المأع ناك ني>و

 ٠ |ةو ةوعدلا ىلف قمرا و هي تكالمملا يتحان يف بصقلا ةعا 0

 00000 د انارنإ اه مزو لمح ءالاازا ىو قتل هدو

 امدعت عضوو تاهت 00 تاعو ردم ترف انف ىرخأ تاهح ىف طب رفنو

 ءاذوال اهمدقو ةطب را ق مس ىلع ةلوصا ةدعاق هانملا عيزوتو اقسلا ظ

 ٠ اهو ير نع 00 تدادزاف ان رط ىلع وشق ضرالا سا

 ' محفلا لادبتساب راشأ هنا كلذ ىلع دزو اهلع نييشام ن الا ىلا اولازام

 اق نيةورح لا سس نيد نراوو بصقلا روش قبر 5 2 يرجم ا ظ

 لالا نم هرقل 1 نكمي ىذلا غلبملا غلف

 2 هدجن ىحا ذل ميظعلا ادخل اذه كنا ند ةدس هده

 ةارام عسيج 3 فداص هنانولو دالثلا تاوم 0 يف هطاشنو همولع |

 1 00 ىدبال ةطلسلا ىوذ ن *ى لا وأ دي ع 3 ١» لامع الا“ ٠ نمار ا

 ةريشمعلا 8 هلاثما نك هللا 0 با ” احعلا ةسأرغ



 4 م

 نم مئاضلا دقتف.و ةرئادلا عفانم نم لماخلا ضني شيتفتلا يفر متساو مورفلا
 .هتفيظو يف لامعالا نم مموم وهأم عج ىوتسا حو: ةنستنتا امو اهآاصم

 ةعارالا ن نووش ف الب وط ةعم 510 معلا رتسملا 0 لياقو

 .خابس ةلأس 3 قلعت أمف اي للعو اهم اع بابساو اهمزاولو

 ' ةجرتلا رح اص راكفال سكو 3 رتسملا حاتراف 0 ايتو
 نمو اه هنازا دب وو ةعارزلا رومأب همامها ىل اع هركشو ايظعاشات !ٍ

 ا 0 دا 6 ثلا تا - 5 0 هلامعا ةلج

 ندم الو «ن ل سدهملاب» 0 0 0 ند.س>و هلاعشما ةقدب ٍ

 اصوصخ هباردلا ندسس>و رظنلا قدح نم نازمملا لايهم هيضتش أم !

 00 ناك امو يرلا لامعا ىناهمزلاو ةيسدنهلات ال الام ها نازيملاو ا

 ميلا دبع عم. هجوتلا هلاسو اشاب قيفوت يو.دخلا موحرملا س كاافجلل | ِ

2 
 ل ماف ه>حالصأو ةمدس رب هفاكو | تي كلمح ىرتسل مصاع اشاب اشانآ

١ 

 هليقف يوردألا ىلا هيلع تاظحالملا عم عم مس -رلا مدقو مصاعاشأب ماليا ديعأا .
 مسأب وه مويلا كلفملاو ةعاص لع ذل ةمجرتلا باص ةره راش

 ْ هللا هظفح اشاب سابع يللاحلا يوب دخلا ٠

 [دنع رظن تع ةياطرتلا ةعرتلا ةراحس مسرب كلذ دعب لغتشاو

 ظ هذهو َخ ردح هيرب 8 همشأب كاذ دا ناك يذلا يوانفح يدنفا ن .. |

وسلاةعرتلا عاق تحت تئشن ا ينلايهةر
 ا تجب, موحرملا نمةراشابةيجاه

 ا
 ا



 معو

 ع ماما لكس ردا .:اهحر وت تيك انملا دو

 ا١موم ةئس

 ير حالصأب صتخن ام عسيمج هيف نيب ا أعنا ديد

 اماوديف ظوف# وهو لاغشالا ةراظن ىلا همدقو لبقتسملا يف هيردملا |

ْ 

 يراجتلا ةعرب امف لعجو ةيفوثملا هيرب دم ىلا يترتلاب لن مث نالا 0-7

 ادهم رح ف تم فرصم 0003 نالي اناك نا كلايعت نييف.ص ْ

 ضعب كلانه ممروةصاخلاةرادلاضرانمزادف 'هءاملا نع ديزيام مدرلا : 6 ظ

 هيريدم ىلا ةيفوذملا "هيريدم نم لقتلا مث مده تداك يتلا ةمهملا رطانقلا

 ملو ةدعافلا ةريثكلالامالا ضعبب اهنم لوالا مسقلا يف ىتاف ةيبرغلا |

 ظ ثدلو 16+ ةئبلس فيوس ين هنريدم ىلا لقت ىت> ليلق ريغ ثكح

 لاغشالا ناوبدىلا لقنو يلاهالا ةقث اهءانثا يفسستكا ربشا ةعضب اهف

 ريدقت ىلع نيب واسن رفلا نيسدنهملا ضعب عم دحناف ةيعائصلا نونفلا مَ

 نيسدنهملا دحا نيبو هني تعقو ةسفانم نا الا يقيفوتلا حايرلا باسح

 بلط يح ةلياق ةدم ضمت ملو شاعملا ىلع ليحأو هلم لطمف

 هده ىف قبو اى4ا/ ةيدم 2482015 ناكو ةئسلا ةرادلاكلافط اسدنهمشاب

 | يضارالا ىلع تداع ةيسدنه الامعا اهملالخ يف ىرجأ نيتنس ةفيظولا

 ظ حالصلاو عب لا نادك فلا ةرضع و ةنلأنلا ةسبلا ةىادلا ةصاخلأ

 هيريدم يف اهب صاخ شتغم ةفيظو ىلا ةينسلا ةرئادلا هتلقن مث لماكلا ظ
 حس يس ب يس عا



 ع

 ءأمم م ةدرصق ءالضفلا دحأ 2 ادهيف مظأ ظ ١

 0 75 ملتح ءاملا ع 1 أم ل ضرا نع ليلا لوحو

 اهم هدانرا أملف لِي 2 اك ىرب ا وادح يأر , ْ ناكو

-- 

 ةضيان غ0

 ع هلَقْس اشاب قيفوت موحر اب نم « ]اع ل ردص هإ595 هنسيفو
 | هل

 هلا هند ترد ةسفائم ر ١, كلذوةس وراقلا هب ردم ىلا هتفيظو

 مب 382 طومشلا يترطنق ىن هنريدملا هذه قا علف اها ناطلل

 لاملا للا نشر خسيشلا ذاتسالا ةرضح امههف لاق يذلا |

 انهو نيرا نا ( نيا ظ

 ادنصوم واملا ىقوتك لا هنأش 0 مسالا ع رام ا

 ادن_ساام تور ناير نا نع رطانق هسا نسما دك

 ادقرس البيج اك د تدلجت . انما رظوا 10
 اديش يودللاق فوت ربب 2 يذلاربلاةداعسام تماد

 ىدصلايورياهؤاميرجن لظف اهناكرا مكحميكملا ف

 ىدنلا بايسا توءشلارطانو كرو ايا اهاباوز ينو

 1 نور مادملا كر تامه رطا:ةنو.عهدذه - لاقو

 ا رس ىلبعلا هود ارش هرب ع دوا هللأو

 . عياش 2-1 امل يبعلا بدل اكرا.مو

 اري ل وار لك نع انإ 0 ع



 دلو

 ال نلاو تمام لكن نيب لمجو ةيميهاربالا ةعرتلا فافض لع راجحالا

 مكحأ ىلع ارا ولا هلام مهل تناك رتم ه٠ ةفاسم هبل ظ

 ادا اهم ناكرذ ةئيضو مع ةتسو ةكلا هده 0 يهده لكش ظ

 ةرظانمل مث اشاب همالس ةسانر تحت طوريد رطانقل ساسا رفح لامجأ

 تاطم كلذ دبو روهشلا يضايرلا دم اشأب ليعامسا هما هيلا 5 ةماقا |

 طورد نم مدت طور ةعرت ىف ليغشتلا تايلمعو طيطختلا تايرظن هب

 انملا ىلا اس

 | ةبازيم عضوو وه سدنهمشأب ةفيظو ىلا لهن ةنسلا هذه وأ فو ظ

 ىف ينومعلا ف رصملا يف ابصت نا يلا امهعورفو ةيلقلفلاو ةيسوسابلا نيتعرتلا

 ناكف نيتعرتلا فيظنل موز 0 هاجم كو 0 ف

 ل ا
 ظ ةلاع مهاو ا أملا هيريدم ىلا ا س دنهمشأب لقت م ةنس رحافا 3 ظ

 ظ | ديلا دودح هبأغ ىلا نيثومشالا رسج نم يبرغلا طهى لا ليفت ابغا

 ند تملا ةعر 21 أهعورفو ياطملا ةعرو اهءورفو ةفاصغصلا ةعرا ءاشناو

 ةدءاكمو سعتلا ةأاعم دعب 3 كلذ لكو انما ردنب عراش مافو أهعورفو ظ

 ير> وه امو ةيعصتسملا تايفعلا ديه نم لامعالا هتضتقا مف بصنلا

 هطلست عنمل مظعالا رحبلا يف ةراجألا دس نم هعضو ام هلامتا نم رك ذلاب

 كاذإ 0 ةددلا كلاوءاينجا ةدللاو ةنسلا ةرادلا 58 ع

 ا اك و حام غلبت ةعساو ضارا حالصتساو ةجج دباوف



 م
 سس -- حا 5

1 
5-0 

 ف طونملا لمعلا ع مسقلل اسر ةجرتلا بحاص ناكو ةيدادمالاو :

 دلب ىلا :تهتا تح ترمتساو لدنلا رصق يف نم ةأدتبم لمعلا ]|

 و
 ل
ٍ 
 نس ع - 0-4 1

 « تمزالف اضيا شيتقتلا ةسدنهيف نواعم كلذ ق وف ناكو سداسلا يال الا ش
: 

 5 ع !

 زاجناةموكسملا تاترا كلذ دسو ةيويلقلاةيده ند سل ٍ
 ةسار 0 تمءمتحاف ه4 يرحبلا هحولا رافنا ليغشتا لمعلا اذه ١

 . ةداعسل ازكىم تناكي تلا سيبلب ةيحان يف عامبجالا ةطقن تناكو مهيربدم ||

 . مامتا ةيفيكيف ةلوادملا دعبو لغشلا ةدم ءانثا قيدص اشاب ليعامسا موحرم
 ' تّاطو عضو أم نسحا هتنازيمو ةججرتلا بحاص ءارا ترهظ لمعلا :

  نينيعملا نييواسنر فلا نيسدنهملا ةنل اهتعضو يتلا ةينازيملا ناتن اهات يف ْ

 ':لمعلا ىرخل نهزب دهعلا كلذ لديك نم واسر فلا ةموكسللا 0

 !1 يو ةنفرشلا ةبردم 8 ”هبزلا ةيحان ىلا ريزملا ةيحان ل نم هب ازيع :

 . عيمج تحبصأ كلذ دعبو :هيرحبلا ةهجلا نم ةيليعامسالا ةعرتلا ”هباهن
 ةعرت مف طيطختل ارومأم نيع مث هتدهعب ةطونم ةعرتلاب ةقلعتملا لامعالا ||

 .لامجأ ًاضيأ سأرتو هلاغشأ لاك ىلع فقوو اربش حاير يف ةيليعامسالا ||
 ' لقن مب ةنس يفوةيويلقلا هيرندم يف هزم رفك ةطقن ىلا ةعر

 'هتياردو هطاشن ىلا ليحأو لوأ نواعم ةفيظؤن لبقلا هجولا شتت لإ
 ا

 1000 ُ 1 7 م
 ٠ رافنامادختساب نثفلا 9 أ.كملا نم ةيميهار الا ةعرتلا لب دع ةدملا كال يف 1

1 

 | نم ةيميهاربالا ةعرتلا فيظنن ص هيلا 5 َ احرحو ط و.سا ىبرر دم 1

 2 . ادم م 3 5 . 5 .٠

 ظ تاو 327 همهع ماق مح ةنس لئاوا ينو طورد ءابشا ىلا مفلا ءادّشا َ

!ٍ | 



 عع را املو ميمجا ةئيدم ُ ةر>ول خي 0 بداص دلو

 ال 21 ىف ةلهالا تاكا ىدجأ ىلا ةدلاو هلسرا هتلوئط نم

 راب نم غب يح دهجحاو دحلا ل 5-35 امم ةئس 0 انيكها

 ةكاسألا ةالوملا 3 كلاق طاشغنلا ةهدشو كرادملا ولعب ميلع 1 اة ورأ ارقأ

 ١ يبمأ كلوو يناسوأ ةفيظو ىلا قرف ه ىضرلا ت املا ءاسؤرلا نم لاو

 باص 0 دانسكمد الأ ةوذ نم هدنع أم ىلع ىلع علطأ ناح: مالا دنعو

 4 ضار هيورد 7 ب 0 رو هتءافك ع 0 دا

3 
0 

 لتالَد ةملع 1 هيلع تحالف باسملاو ةس رعلا ةغللا 'ىدابم اهف ىف

 ةَنِقرَدَم هلذداو هب هباثعلا ٍِق هدلاو بعرف ءاك ذلاو نهذلا ةد>حو هيادتلا

 يار 5 يو دحلا اما ديف 2 0 0 أس دهع يف ىف ةلاملا ظ

 ا 0 نيلغتشملا نيسدنهملا ةلج نم هتتيع لمعلا ىف هطاشن ةرادالا ظ

 ةعقاولا س ومرح و يداولا ةءرت ةيازيم ل ءارجال اشأب همالس موحرملا

 ةبرادم ةسدنه نواعم ةفيظو ١١ه ةئزخ ِ لس 5 ةقرشلا هنرادلم ف ا

 ةيقرشلاو هس ولقلا يتب ردم ىلع ةدياعلا ةلب زكا لاول تاك ةياعامسالا ا

 0 ءاظللا رك اعلا ىلا هيرادان الوكوم .ةعقو لغشلا ناكو راهغلا ةمسا |

 ْ 008 يلاعلا صال ردص ةبمومعلا كاتس دل ةراظن تاكشت او احرد

 ةعرتلا طرط اود نيذلا لا دنهم لا 2 مامضنالل هءاعدت 1 ١ا؟ م٠8 | : 4 2 خت 0 5 سالم رم م 5 0 0 ٠



 « معد و١

 ميكملاب هيقلو لصالا يب رغم وضهو جاهوس ةلادم نم ةّشرشلا ةهطا 2 .

 1 كما 04 تلاقع ناكراز وأ يذ 3 ءامنم ف لل

 كح 1 0 ءأأ هده ن رطقلا َُكا دقو ند د هيا ف ف ةيطب 1

 ظ ةرحصب هدوذو ناكو 0 0 اوش 0303 داتسالا ن ميكملا ف وس /

 ظ شدا يف هل تناكو رايدلا هذه حاذتقال مياس ناطلسلا أهلسرا يتلا ش ويلا (|

 2ك عوجرلاب شيملا لقف نا دعبو ركاسعلاب ىلصي ماماوظعاو ةفيظو ||

 هللاب فاعلا أف لو وب 00 ارم حاهوس 3 تايم داو رطقلا ف وه ب
 3 5 . ع 89 ب - -

 ' نم ئدفاولا ىفارشالا م هل ضاوهسف لصتملا تاحتلا نإ 0

 هم كمل 4 يا «اماهوند ةئيدم

 ْ قد هل هوو لبق نم تا || هذه نأ دق ا ا ديسلا ناكو'

 ١ ف ند شاعفو ها ىلع 0 لصحعتسل ىردو 22 0 ةدلعا رضا 0

 , رصم يف ىمالا ةءالوب اشاب ىلع دم ماق امل مث ةعبتلاو لايعلا نه هر
 بادو داليلاو قادوا نم م 1 ام هلأ ءمآو 00 فشلا نم عر 1

'/ 
 أ

 كاد 2 مه 1[ 00 1 نم 4هم عرار 9 ||

 ا ا رساإلا ليش نأ الا 0 100 || 5 رطو قف ة ميكملا تي 3ك ظ

0 0 

 | فورءعموفداب عرفام مم ةعر عورف 4. تع رف و سانلا نولق يف هناك- ا

 بحاضص لح يك | لم ل عب فورعم مج حاب ا كل مساق ةلئاع

 4-5 ُِق 6 مك 420 3 أعب فرع ليردشو 36 ةمجرتلا ||



- -. 

 1 هيج رب
5 ٠. 

 ا

 وب ميكسملا ققدملا لماكسلا لضافلا وه اذه

 ةمقاولا اجرج هيريدمل ةمباتلا ميجا ةنيدم ءاربك نم ميكسملا دمح خيشلا



 «و
 يف ةسدنملا . ةسايرل لوأ نواعم ةئيظو ىلا ةفيظولا هذه نم ل كلذ 0

 ةيرادأ اي نيع 1884 ةنس ليرفا ٠١ ينو ةيقرشلا ملاقالا |[

 هلامعأ ىلع هل ةأفاكم 1م. ةنس بجر ؛؟ ينةسارلا ةبترلاهتنأو ةيقرتلا 0
 روس ا قاف و ءاز> ةثلاثلا ةسارلا حبا هب ودملا م راكملا هتلاو نيد دعب 3 0 ا

 "7 يف كلذ ناكو داليلاو دايعلا ةمدخ ىلع ةراثملاو باقلا ءاكذ نم هلع ا ْ

 ةحرد ىللا 5 ىتح 1486 ةئسس 000 لو ءاح امو ؟١.؟ ةنس ناضهر
 ذإ 3

 /#”..٠ىلا لصو دق هيئار ناك ١85٠ ةنسسطسغا ٠١ يفو .ةيناثلا ةدرلاب

 ا 1895 ةنس ريبمسد ؛ ىو ٠ ىلوالا ةحردلا ىل تاع هتفيظوو شرغ

 نين رو ةسماخلا ةجردلانم-يرلا لامجال اريدم هتيم ىلاعلا الا
 ةحردلا نم هتفيظو تاقشسا كلذ دعو عبارلا ىناممعلا ناشنلاب هرداص

 ادك هه و تار لواالا مسقلا ير شفا الكو نيعو ةعبارلا ىلا 0 ا

 لسكو ةفيظو هذه هتفيظو تلدبتسا ١هوه ةئس رياربف لوا يفو شرغأ|

 نالا هتفيظو يهو هنيءبترملا عم ةهيردنكسالاب ثااثا مسقلا ير شيتفتل

 نم بولو ِف ريك يلح ِف ميظع وهذ ةمجرتلا هدف م ا ما

داعب هلو ةييهدربال هدصاش قيقر هنطو 3 رويغ ظ
 | ند وهذ زاحا الاب ه

 هدام هرضاح لوط كعن كدب هأنف ع ارك هتدجو هتينأأ تيد 7

 هلامعأ 0 يف هيلا عجري | 3 0 هيسل نم هل نا هيف انلوق ىفكو ْ

 ا

 هل



 « مس
 1 ٍ؛ 5 - 7

 . ىلا ٠؟١4 ةنس هلخداف ةطلتخلا دوصاملا ةمكحم ًايضاق ناك يذلا يرصملا
 إ 22 1 : 3 3

 : 0 روش اداهمجاو اك 4ةسورد ف رهظاف ةيسا.علاب نايدتنملا كم ردم

 0 رد يف ةسعئاولا ”هيزيوجتلا ةسردملا ىلا لقتلا مث . هنس يف ناكنم

 ْ ةيضايرلامولعلا | مق سرد هوندا 1 هلا ةكردم ىلا اع مهو ا

 نم نارتو ةعسن ىف كلدو ايش ُش مع ا هردق ةيهاع ىلبق

 ةسدنه شدتفتل عباتلادمحأ ينب فرصم ة رطدف ءانل 2 7 رخو

 رك

 هتفيظوىف رهظاف ىف ةس دانه شافم لن اشاب ليعامسا 00 ةساير 00 ٍ

 1 3 0 0 © 3 -ج

 سى مه٠ث.و همار 0 لب زف ه سمع ءابلوا هكر هام | اطاشنو امادقا

 5 5 : : 2 2 ع |

 ١١ هال ةمسش 0 رهش يو شسرصمع ٠ ار هدحا اع هل-2 راطق“
 2 2 3 ١

 : ا 0 00 0 ةحاص# 0 ىرخنو 1

 : هلا 3 . 7 6

 ْ ههه حسبصأف ل ُشس ىع ج٠ ٠ هسار ددرو هريحبلا حاير الل وأ ا
| 

 | مق متون ةىها٠ س دنهم ىلاةيمومعلالاغشالا ةراظن تجاتحا مث . ًايرهش أش رغ

 ماتهالاو قذدحلاوةربألا ن 0 4 ِ هتف ىع ا ةهجرتلا بحاص ع اهراشتخا

 دعو شس رغ 0 يف هذخأب ام غاب , راوتك ١ لوا قو لمعلا ف



2 

 هيه كل

 تاكملاىدحا لا ةئافو ليقةلسر ا 38: ناكو ةسقعأ وش راحتنال اره

 ل لاغو نت رخل 1 ل اجلا ع ولعلا 1 قالة ةيلوالا.

 0 الفط هللرتف 1007١ ةئس رفد ربش ىف هدلاو ىفوتو هيرحه 1١7١ ةئنس



 و

 سدنهمشاب ةفظو ىلا قترا 84١ه ةنس هيل و رهش يف 9 تاير وماملا

 مسقلا يف ةفيظولا هذه لثم ىلا لعن 1885 ةنس ربمسد يفو اينملا هيريدم

 ىلا هتفيظو تلع 1مل ةنس كنا لوما لاح املو ةمرغلا نم لوالا

 0000005 0 ا اضا مار ديزو ةماللا ةجردلا نم سدنهمتاب ةغلظو

 طاشنلاو ”هباردلا نم دالبلا ةمدخيف هلق ءانثا هيد ناك امل ار ظنو

 أ لقتنا مث ةينانلا ةبترلا 7 يوبدملا ومس هيلع منأ صالخالا قدصو

 رغلا نم يباثل أ مسقلل ةي ةساثلا ةحردلا ن ماد

 | ةنس ينو م را مو# ش رت ةحاصم يف جا ردا 185٠ ةئس يفو

 ظ 5 ىدقا ىلع ل : الإ أهف وهو ٌةَِف ا هنا 0 اسدنهمشأ نع 5

 اح ونما كلذيو 0 ريبدنو اممدخ يف نيقداصلا طاشن نم دالبلا

 نم

 ةماعلا حاصملا 0

 ظ ِف تناثلا ةلامعإ قس هكا اهريغو دا لاعأ 12



 ا[

 دعيو بدصن : ةنادتالا مولعلا نو 0 ةادشإا 5 أمف تكفر

 يا ا برش ةماكلا ا هسردم ىلا ١١م 4 يف لقا كلذ

 ها ينو ن الازيماججلا برد يف يهو دقيح ةيسأب ءلاب نا رفعزلا

 0 أنمو 7 .اسألاو ل 4م امءلا مولعلا ا الارهمأ ن .ع ل

 ' تاببثلاو دحلاب هما 00 نيد 1 6 ناكَو ”ةيوأسار هلا ةحللا

 | اح نم ةمجرتلا هك بحاص ناك راح ا نآ و كفا ة ةهاس

 1 2 ام>الا راعذم ف مهروش ةمطانلا تاخآ معلا ولاو ا 1

 ثنا .ضايرلا م ولع قى ا لا رقالا لع قم كلا

 ا 3 هيزيهجتلا ة 4سرمدل_م ف ا نيع ةتتاردملا نم 0 الو

 ف اخ 5 تناك" ل تايان ملاو تاهزتنملاب سدنهو نواعم ةفيظو 32 لقتا |

 96 0 موي يعدتسا كلش مو /| يودحلا هل ر وقتما دهع ْ

 هةر ع ١01١ "1 ديرك لاو رسوم نينا م ام.تاما ا

 عا 0 روش يف ناهس ةرامر نا بهذ مث نمو يثابزوي '

 0 قىودس كللذ 0-0 و هرط يف رجاحلا لامعأ سدنهم ةفيظوي

٠ 

 1 ََك همار ديرو ةيليع أمس اللا ة ةعر كلاي مقل 0 نيع ققتح رهشا

 تا كوو ىف لامتأ ىف كاد دب لاخلا ةراظن هلثيعو ٠ ار

 ئ معلا ا 0 4تالح شط 0 1 واسم ؛ هةيعل املمج ند ه4 هاو 8



 ب وذ

 « ةجر »

 ةيفونملا ةيريدم سداهمشاب تعلط كب دم ولت نع
 4-١ 0 : 1-2 رح 8 1. رح 2

 : 4ص 60) هم © © هضم 1 7 م 3 6 156 رس : يح 6 دلع 2 ب ا 2 مج داجدا عدلاعج مج

 5-2 اح 06 2

 كب 3 ولت نع هوا 1 تاودس ةاع رمعلا نم“ 2 الو هن رحه

 ا” قاتل تاكملا ىدحا ىلا اقاس لوالا ممسقلا ير شتفم تملط

 ةهيزيهجتلا ةسردملا ىلا هلقن هسورد اهف لمكتسا املو ةيرعلا ةءارقلا



 مس ١
 1 الا كلت حالصال احاول ىر:امف هءازرأب يدس .ةجرتلا نبا

 هو هّحح ةوذو هنهذ دقوبو 21 ووس نم ةماقألا لاحر 0

 ولا ”هباغ كلذ ىلع

 ةطاتخلا فاتكتسالا ةمكح يف اراشتنسم نيعراك و ةئسرشالا 1
 يف لزب مل وهو ٠ ةن-لا يف هينج فلا نع لقبال بتارب ”هيردنكسالاب
 مل_ملا ىلا ليملاب ةجرتلا باص رهتشا دقو آلا ىلا ةفيظولا هذه

 ثحبلا يف هتاقوا مظعأ يغب ناكف ةسلاطملاو سوردلاب فخشلاو

 ةيدالا ث.ابملاو ةيماعلا قئاَقْا ىلع فوقولاو ءارقتسالاو

 نوال حرش نياتك تلات وو ا ةلياطلا هتادشن نمو

 01 ا ل ل22 و1

 9 1 نايوضضصفمت نق :كيفادم 1 2 د 4

 باتكو روصنم كب قيفش موحرملا عم كارتشالاب هعضو يذلا يندملا

 ليك كب زب مغ دلل نع ةقيلا يف هعت كرتشا سدلا ةراجتلا ل. حرش
 جواأ 3 00 لا ىلا ءلاو ميظعلا لجرلا اذه لثم ءاضقلا مدع الف ا

 ل ودخل ة ةميخفلا ةريضضللا لظ يف يلاعلا ودحللا
 وكي

 اعاق انينارهظ نيد رونغلا ينطولا اديه لثم دوج و رخشت قح اناو

 درال لدعات.دهاشو ءافولا نيدمو ءالولا قدصي هريماو هدالب 3 ىلع

 -؟ة٠ 0 ديرب هسار نكي مل نييلدعلا نروماأملا تاس يف هماظتا ل هنأف /

 ءازج ةاناسم هينج فلالا نع لال ًايتار نالا لوانتب وهو اشرغأ/

 ايل الو الأو لاجرلا نوكت اذكه ادكهنهنامدخ للا



1 : 0. 
 اهضبقب ناك يتلا ةميقلا فعض وهو شرق ه.٠ ىلا هبتار ديزف هناسؤر

 د

 ف 30 ل 0 هلاملا ع نم ةينأ ا ةراظن هتبلط م 1106 كييدس يفو ال وأ ١

 ايرث فل ان نيم دهان تدنن ناشةزيتن
 عياةجنلا | مع 0 كانه و تقولا كلذ يف هلثم ىلا جا اشحا ا

 ا :

 || رس بتاك ةموكسلا هتنيع 188* ةنس يف ةيارعلا ةروثلا دامحا دعبو ظ

 ةمهملا هذه ماقف نيسبارعلا نايصع ةلأسم قيقحتلذقو تدنأت يتلا ةنجللا
 ةمامتسالاو ةهازنلاو ةهابتلا نم هيلع ليحام امق ري د نسحأ

 هل ًاطشنت ةثل ةثلاثلا ةمرلاب هيلع منأ يذلا اش 0 يوب دحلا بازملا ةق لاف

 يتلا ةنجللا رس بتاكن وكيل ةيناث ةرص اا هنبدتلا مث ا

 نيناوقلاّك لت ةججرت هتفلكو ةلهالا احمل ةمزاللانيناوقلا عض وب تفلك | ٌْ

 3 0 قلاو ةقدلا نم هيف دهع اع 5  مأقف هيواسشرفلا ةغللا ن

 هيلع من ومالا هده ماع - نفلا اذه يف رادتقالاو ةعاربلاب 1

 عبارلا يدرلا ناشينلابو ةيئاثلا ةسرلاب

 ةراظنلا كلَ ةجرتلا مق 50 0 يقر 45 ةنس ويلوب رهش يفو ظ

 ديزو اهف ةيرعلا مالقالا ةرادال "ان نع نامزلا نم ةنس يذم دعبو

 د او هيج ”هبامس ىلا ةمار

 لوكس 0 باقي راظان مد عدم 0 هحوت اممقب ٠ ها ريمسل د

 ناك 1 . احمل ل 4 اع 0-0 ثمل 0 هحولا ل 4< لأنا هرأ ا



 ضل
 ١ ِ كك

 ا م هندلاو ىلع و تراذلا وق نا 3 0

 ع

 0 ام هنوؤوس 0 هنور ا يف .لغتشم 0 3 نمو

 فب رش اشاب ىلع ة ا ل هيلع 0 راد_:ةالاو ةمحلا نم هنع ظ
 ع بوجع 20 5 5 ع ش

 سلربلا ةراد لاغشا اضيا هيلع تايحامت اشاب تراب دم ولتقوطع ةرادو'

 لزم 35 0 وهو ليبملا انه نم ىرخا 5 ةلجو اشاب ميلح

 نادع لاو 2 بادصاو ةهاج ولا يوذ نم راشعالاو ةلحتلا عوض وم

 * ةججر 9

 ةطلتخلا ؟ احمل يناضقلا راشتسملا بهو كب فاسوي ولتنع

 م 186؟ ةنس يرصألا رطقلا ةمصاع يف لضافلا يلودالا اذه دلو

 ةلخوا كشر نم غلب الو بدشقلاو كر ف نيش ىع نيش 9 نم

 . هياتكلاو ةءارقلا ايف لمت ةيطبقلا ةيكريرطبلا ةيلكلا ةسردملا يف هدلاو

 كالت يف يلاعلا معلا ىلا هدلاو هلقنف هبا>ملا قورت هانم لع تعطسو

 ءاشنالاو ططاوةيضاب رلام ولعلاو هيزيلكد الاو هب واست رفلا ةغالا نةلتفةسردملا

 'هنارتأ نع اضاف ناجتمالاى دام قيسلاضت 005 مت اذا ىت

 ةيلاملا ةراظنب باتكلا مش ةفيظول بدتنا كاردالا ةعسوؤ نهذلا -

 ظ ليلق نمز دع 0 ةفيظولا كلت يف نيت نا ثبا صلو نيرتاال :

 ْ بول هيلا اا ف 3 ام>الا ندس>و ةعاربلا رهظ 0 3 نمو

5 



 ظ هك ا را

 ١١ لودلا لصاتقو ءاهجولاو نابعالا ر تاس ”هيدومحلا "طاش لع

 | امي قف ) .يلاعلا» نانا معنأ ندع ةنه قو يردتسالا رفا ىلإ

 1 : ظ ةيناشا ةيئرلب هيلع
 1 دك تك تلا او مود لل قو اهو ةنم سطسغا ؟ فو

 | كنت يمتنم ناك هدلاو موحرملا نال راو اسعلا ةلود ونال_صنق ةفرعع
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 | دمج 000 هةر 00 نيد 0 0

 ظ

 ْ ا 6

 أ ماكحأ 2 ةيلهالا كاحلاو ةاغلمل كالا 55500 غلبملا اذهب موحرملا

 أ اموملا ماوجحدو 10 5 ءاجا بيسن ر ا رود ئن تلخدو ةضقلا هذه يف ظ

 0000 لررلا هده ءالخق تامرا دنقو سم اك اسنلا ةلودل هلا

 ٍْ 0 أع حار نحل اع 0 هسح 01 6 0 ايلات ا ْ

 ظ اهلك مهيعاسم تهد نكلو لا هده ِف رظالل نيبودنملا ضع ظ

 ظ اعبةيضقلا م مف ا رتلا تارك حاد اولد حايرلا جاردا

  ةبحاص ءاضرا ن م ةهز نكمتف ةراهملاو ةرادللا ن 9 هن ريضح ف دهع |

 ١ هد 7 الو سلا يورط اسد هج فلا 3 ىوعدلا

 |00 !اوو ةجرتلا صئاض لا اريخأو هتزولا لع ”هكرتلا مسقو ةروصلا

 ٌ +00٠ تاوغالا برد رسم ىف ريتك لزنمو نادق فاالا ةعرا هياوخاو

 ظ 0 اذه ىلع يبسألا سامملاو وتالصتملا تقدص |

 ْ ظ فلا غلب نايطالا ى 7 انا ةمح رثلا ١ بحاص عاب ١ مورا ا ُِقَو



١ 
 دس سيسلا

0 2 9 

 هلا عاتب 5 برد ةراخ ُق سو 000 رفا مهم 4س يفدلو

 | . مولعلا هب قلق هلل ,واجلا قصر هال ف لخد هر# نم ةسداسألا

 ,ةعبار أ| ةئسلا نها و كافرا 3 يلا و هب وأسل !نولاو ةكرتلاو ة ب رعلا

 ادع ْف نشا دسأمف قو ردك رب رع ملا ةسردم لخ دفه رم نم رسثع ||

 ٌْ كك هدلاو 5 ُق 0 ةفيظو 3 3 ةيلاطب الاو ”هيواسن فلا هعللا ْ

 ظ لما 9 امله ةئس ىلا ةه.ظولا هدي ف م يلاعلا رسدقلاب

 نامزلا نم ةنس يذم دعبو هير دنكساب ةرادلا كليم كذ نواعم ةفيظوي

 ْ لاغشاب مايقلاب ةدلاولا يارس اغا شابا .كاغأ لياخ موحر ا ص هيلا ردص

 تقولا كلذ يف أ, د ناك يذلا ةرئادلا اصم ز مام | ١
0 
 كا[
0 

 أ
1 

 ا

 ظ ملسو 5- تبل ىتح ةفيظولا هذه يف ةجرتلا تحأ ص لازامو

 نيمودلا ةحاصم ىلا اهمامز |
 داصق مث ةراجتلاب لغتشاو 188: ةنس يف فئاظولا رحه 9 نسف

 ءاشنالا هذه ينو ”هيراجتلا لاغشالا الحم اهف اشناف هيردنكسالا ةئيدم [

 ظ اوناكن رذلا لاغشأ كلذكو ةيصوصخلا هلاغشأ هدلاو موحرملا هيلع لاحأ

 ظ غلب نا ىلا لاغشالا هذه ريدب رمتساو مالكلا ص مهنتي اصوا: تش َ

 مهقوقح لكمهلا تدرو مهلائشا اوماسف دشرلا نس رصقلا |

 ٠ رار 2 سرام 02- يفو ١ هع 0 ةمح رتلا بحاص نرتدأ 000 |

 ١ تسبق دقو دعقو يرد 1 الل| رعمأل اظفاحم ناك يذلا تفار اشا د

 اعل مرد 0 0 را يأس ُْق 2 مل لهعب 0 ةلذح كيذا[



 فشل ل
 َّ 2 2 2 ات

 ٍدهعو هلضف أفارتعا هتاعرك ىلع او هليحر لق هئيع اشاب قيفوت موحرملا ْ

 نم لاقتسا ةيحيسم 1885 ةنس يفو ٠ نملع فرصلاو نهئايطا ةرادا هيلا

 ا يهتم نطسغا ١١ يف ىلاعت هللا ةمحر ىلا لمتاو لانشألا ماله 1

 نينبعلا عساو هجولا ريدتسم نوالا ضيبا ةماقلا ليوط ناكدقو
 مسرلا اذه بحاص ظفاح تل ليعامساهل#ت انو نافع رنا نورا



1 

 ا

0 
 ا

 .٠ اشاب ميهاربأ ظ ظ

 ا 0 نم هب روش د الابل ظان هئمعو ظ

 م ١

 ! اا ديعس ةيلون دعب الأ ظ

 ا ظان نيعتو ةيكلملا يالاريملا ة ةسر هيلع منا ١ ؟ا/ةب ةح فو

 1 2 راكم نم ةبرب هنأ منأ اش ليعامسا يوردحلا ىلوتاملو

 ١ دمخو ظفاح دو م كا ا همر قيود ناك تقةولا كالذ يبو

 ا 0-9 تكم ها ًأشناف ظفاح ليغامم 00 يد دمحأو ت

 ليعامسا نيدو هنو 0 و ةياملا : ةراظأ ن٠ لزعزا ثبلب ل 0

 . كاذ نيد دهعلا يلو اش ؛قيفو ةرا ذل | رضا نيف قيس ال ا أشان

 | هلديعتا 0 يوبدحلا خأ ردصمت ١؟ملا ةنس ىلا ةفيظولا هذه يف ثيبلو
 - 6 -_ 3 . 5 2 جس 1

 ٌْ اوضع 2 ماكحالا نيل اوضع نيعت ١ ملفي ةئدس يو ةكسلا ةرادلل ارظان

 ا تهملا يلو اشان  قيفون نانطا نكاس هسار ىذلا ضوصخلا ن0

 ةيدسلا ةرادلل ا 4ئامعُ يوبدخلا ومس صصأ دي اال 1 فو

 م 1 2 32 4 ء - ليد ه1

 ىلع ل ا 3 يلاعلا سدملاب اشاب ليغ امسأ ةدلاو ةرادل ارظاب 3 ةسا هلا >

 دقت لاا لبثم نصُقلا نم ريتك لع ايو كلا هنا ظ

 ا معو كي 1 دمخو انخأي قب دص ليعامساو أشاب 01 ْ
 ْ ل 5 - 7 ا

 ١ هلجنل هيودخلا كرتو ”هناتسالا ىلا اشاب ليعامسا هلر وماما رفاس املو
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 اونو ةيكرتلاو ةيبرعلا نيتغللا يف اوملعت 0 ءامجنلا ا ا ظ

 روك ذملا ظفاحدمت بدتناف ةصاخلاهترثاد يف مهمدختسيل باسملا لع يف
 بالاس لا رق ف 2 أ نسف فئاظولا هذهل اوحشرت نذلا ةلج نم

 ةلودلا هحو يف ةعاطلا اصع اومشو ايروس ماكح أن 924 هي يو

 اشاب ميهاربا هل ر ومغملا يلاعلا بايلا ىدتاف نايصعلاب اوسهاجو ةيلعلا

 ٠ ةمهملا هذه مامتال مظع شيجم اهيلا راسف ةروثلا هذه داححلال

 0 رصم يوردخ اشاب ىلع نح سحأ ىاتصا ةيكلا تكللت لا ف و

 أشاب معلا ل باط 1 ءا رايدلا كلت ىلا هحوتلاب هيلا ام ول لهحاح

 راطنالا ىف ترج ىلا اف را مقاوملا كلل ل دعو وللا ناك

 هل حرصف هنيع ء يف دمرت قولا كلذ يف هارتعا نا ثنلي مل هنكلو هيروسلا

 بدتنا هيلا مدق الو ١؟45 ةنس رخاوا يف هنطو ىلا ةدوعلاب اشاب مهارإ

 | لع هللا نف هدف رصم يوبدخ فكلط_ لع ءانن هتلاعمل ءاطالا رهشأ

 . 1 ويدل ةرادلا لاكش ةقرالم ىلا ةامو ءاغشلا

 انكي سما ١١١١ يف رصم ىلا اش شاب ميهارب ماهل روذغملا عجر نا دعو

 م ا ااا ]2 ايباد روقتملا هلجتل ةكرتلاو ةيرعلا نيكللا اعلمم

 ' ا راوقتمللا ةزياد ثيمس نا لآ ةمدخلا هذه يف قب و ةعبارلا ةبنرلاب هيلع

 كلت يف يتبو املا رظان نيءتف ةصاخ اشاب ليعامسا هلت مساب اشاب ميهاربا

 'االا اشي سابع هل روفنملا يودلا ىلوت نا ىلا:ةغظؤلا

 م همم كسعت و ملا ماهملا صعد ءاضقل هياتم الا ىلا هحوتق

 أ

 ا
 ا



7 

: 1 
 ةيردم ْ ريغصلا ر حلا 0 ةئاكلا طارسلا | 0 ةيحان ف ةماقالا :

 امظع ا ىرتشاف ةعارزلاب لعتش دعو ةواحتالا نع نع مدنا 3 * اهعقوم

 اماال ةئس ْق قرر ةدإلا كلت نم جونو كو يضارالا نإ

 نحمل اماوه هدو و راق اهاوس نود ةعقبلا هذه قا دقو ةشرشلا 0

1 

َ 
 ةئلاثلا عع داما هرم ناكو يقاتشبلا امنأ ل يوم هأعد 1 اوولويل 1

 هنأ قش ل هللا همحر لا لقتا تاووع 2 يدم كعبو نيسجلاو | 1

1 
 طا ل دمع دخا يوازغلا مههارإا جاحلا هباصو تح ا لد

 'ةنس يف هجوزو هيا لام يدولا هماسف دشرلا ن 0 نأ ١

 ١ زهناح دم اهدحأ ندو.ا -منم قزرف « هيوازغلا انه د ا امس

 يفو ١٠ ةئس يف دلو يذلا مر 0 يناثلاو «بسس ةئكلس يف كوز أ

 .| ةلئاع تدذخاف. ىلاعت هللا همسر ىلا انأ يلوتم امهذلاو فوت ٠ هلا
 كلذ ىلع ةجملا اعهتذلاو تماقاف ايش محل كرتن لو تورت ا

 .رصم ىلا تءاجو اهسأر طقسم طارسبلا ةهج تردانف مجنت مل اهنكلو| أ
 تكي ريبكلا اشا يلع 0 لقا ميه ريا هل روفغملا ىلا اهاوكشمفرت َ

 لع سرادملا ىدحا ف دال وألا ملعت سصحاو اهدالواو يش انك يروم 1

 < غلب ىتح باسملاو ةيكرتلاو ةيبرعلا مولملا ايقلتف ةءوكسملا باسحا|

 هس 1 لوالا |

 | مهل نييعس ميركلا هر ردصاف اهملاطم ةبلع تصح معو هتلباق» ن 0 َ

ْ 
 ا



00 
 ظ ظ ةنس رباربف رهش ينو عبارلا ينامعلا ماسولا حنمو اينملا "هب رد ردك

 )٠م ردتو لوكات ةيهام متمو ةفونملا ريدم ارا دعك داع 14

 هنأغب رد هذه ماهز ىلع 5 نالا 1 لزم وهو 2 3

 ا يلاهالاو ةموكملا لاجر راك نم بوح هنال صالخالاو طاشنلا

 ماودي للا هيفو هك رادم وسو هتماهشو هقالخا ”هنامدل رظنلاب و

 كالا ماودو حاجتلا هنأغ هغلو ءاقرالا

 | دصش ها؟15 ةئس ِ كسسرهلاو هنسوبلا دالب نم قرصا ر طقلا ىلا

 ا ىذلا قاتننلا اعأ دم نب اعأ لوم نا اشاب ظفاح دم وه

 ا بوصتسا ةريهشلا هنايرب دمويرصملا ر طقلا نم يف لاج نا دعب وةرجاتملا



 4« ظ
 ظ امل ىلا "هيزيلكتالاو "هن رصملا ا

0 

 03 غلب 0 يناتا لوق غاص ةبئرب - اهم ةنس يفو

 ١ هداس ةظْوَوَأ يي م ىلا اماذ ةنسلا يف لش 3 هتيهام نع ةوالع اجا

 ع ةنسلا كلت نم ريمسد هلاغل اف قبو لماعلا شيللاب 2

 نب ل ؟ دما ةلفروأللا يك اسعو طاضابس ميا ا

 4- طروأ يج ١١و + اهو شيلا نم نينطووا ءاغلا ببس تايردملا |

 وام ٠١ هباغا ق وسو عاديتسالا ىلع ديح ةمجرتلا بحاص ل هداس

 1 5 لات ةسادوم هطروأ يا ماض نيع 3 اممم ةئسأ ا

 ةءف وم امهنم نيتمهم نيتمقوم اهيف يضح دس هو نيران "هب راحل نكاوسإ]

 2 اكدشم موك لة 0 0 ام ججرخو ةريبشلا هزيمجلا َ

 نك اوس نم هجوت ةبلاتلا ةئسلا يفو ٠ اهخيرانو ةمقاولا مسا هيلع تكا ا

 ظ 0 5 0 ةرييشلاابقأو صخور سا 0 يشوت لآ ا

 و ل ةماعلا عبارلا يديحلا ماسولابو ةضفلا نم كبشمي ْ

 0 - 0 عاديتسالا ىل اع 22 0 وب وب ١ يفو ظ

 امه؟ ةنسس لثاوأ يف نيع مث امح١ ةنس ريمسد "هيانل رصم يف قبو |[
ٌ - - 6 1/0 
 ظ ةبرادمكملا ماهم 00 مامف في وس ىنبةبردم سلو رادمكل ادعاسم |

 |ةبتر هحنب ةموكملا هتزاجاف مار اك زادمكللا سنن 00

 ردم اراديكتفم اينلا امرك ريدملل ارادمكح هتشيعو ةسيلحم يئابكب' ٠

 ' لقت مث ”هبركسع يشابكبلا ةبنر حنمو ةيفونملا "هيربدمل ارادمكشس مويفلا |



 هو
 رادقريب هتيعو شيلا ةمدخل ةيبرألا هتبلط ١مه+ ةنس لئاوأ يفو 6 _ أ

 ْ امدو ةيلاصلل ىال | الا رفس صالا ردص مّ هد رف يح ه ه يالا يح 0 يف

 د 21 داع دا راطقلا تاب سع ِف امامهمو سهم هطحع 51 عل 0

 ل1 1و ردلا نع يالاالا فقواو امر هزم ريبكلا لت نم ]شاب ىلا عا

 ظ يرصملا شدا يغلاو ةرهاملا ردم هيزياكتالا دولا تلح ىتحأ

 , طابضلا زرقا يفطا اشاب هط اوللا موحرملا ةسائرب نويسموق لكش امو

 .لوالاةجر ,دأأ نم نوم وقلا مهررق نيذلا فاصمع ةججرتلا 0

 .الاع نيم ةذسلا ا ٍ ظعءملا يوردحلا ومس هندوبع ّق نيصاخملا

 0 م لا ةلاتلا ةئنسلا ا يف لَ 0 طابض فصلا 0

 الا ةظطررأ 1 + لش وياو ٠١ فو ل شيلا هدام هطروأ
 ا

 ّْ ةافاكملا هحو يثابزو ة ةمر ةبركلا هدم نا كعب روك ذملا ندا ف :

 000 01 ليحلا يربك اسل نادنق وقع 6 ةنس فطام يف نإ 2

 ظ ةمجتلاو كبشألا تاذ للا ةيلادم ٍّي رص ىلا زاجألا نم داع الو.

 يف اهنم نانثا تاكولب ةعب م وا الا :طروأ عم لسرا و "رسما |

 ىلا همضي نا رادرسلا ةداعس نم سلا كانهو لالشلاب نانثاو ناوحا

 هصالخاو هتناماب رادرسلا ةقثل رظالابو شيما ةمدقم يف تناك يتلا ةوقلا

 ربمسد١ خراتب هينادوسهطروأ يج ه. يف هقملاو باح الاب هسمتلمباجأ

 ١ ةيلغلا هتطروا تلانف ةريهشلا ستج ةعقوم رضح هلم ١# ىو 1886 ةئس

 تاوقلا ةدوع كعب ةشرك ا تشو شا واردلا 0 رغظلاو
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 ظ نم مارإم لعةعركلا هتلثاع نيد ميههارإ ديسلا نب دم ديسلا نب دمحا |[

 نارقالانيب الضافو نايعالا نيب أمجو ناك هناللالخا نسحو تيدا ظ

 ا 0 يتلا نامل ةسردم هل هر 5 رع ةساثلا 42 ا

 نوما يق راسللا م ولعلا اهف ل ة- رحلاف تايلمعلاف هباخس دنهملاف ]

 هتقر بج وتسأ 0 ءاكذلاو هيباحتلا نم هسورد 2 رهظا دقو هب ركشملا
 ٍإ

 ُق 0 م الاله ةئس يو محال . يالا ىج ١؟ 2 نأ مرام ةسر ىلا | ا

 هحو ةشدحلاىلا ة 4م ١ اتا 2 هوو 1 مزالم ة 1 ا 5 هلا ْ َ
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 ظ "من حلا ت6 1 عاط ه رقلا تاهح ضعبف برسلاف كبره هئس وف

 ظ كسالس ىلا يال' ايلا 2 هب سضح> 1 ترسل ١ ةراماو ةلعلا ةلودلا نيب ا

000 0 0 : 0 
 0 يور هطساف طخ تاماكحتسا يف يال اللا خمموجشاو هيراوف رادوكسال 1

 كجرازابو هرتساسو هعبج ىكسا ىلا هيرومأمم اهنم هجوت م اهراوجو

 كيجرازاب ةعقوم ةفورعملا ةلوهملا ةس رأا ةعقوملا امف رضحو

0007 [| | | 00000 | | | | | 

 ةئنسس صم ىلا هنالا عم د داع ةينامعلا ةيسورلا برألا هناهن دعبو

 ةأفاكمو همادقاو هطاشذ 50007 ةيسورلا بر ةيلادم ىلع 1 اى

 لو اينما هير ادع كَ ١841 ةنس يف نيع 3 * ةمدخلا ُُق هبصالخلال

 هتهازت ىلع لد مايق ن ا اهماهم يف ماقو ه هزيلا هيردمع اهلثم ىلا |[

 ظ هيلع تليخاو هيلا تدنبسا هنرومأم لك فهيا
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 000002 000 اواعم مب |طتط زكر اروءاع لق اهمو طاشنلا
 دامحالاو دملا نم هش رهظاو ال 301 ارومأم نيع م املا. ة فو

ف نيلهالا ةح ارو نمالا باّدتساب
ردل اليكو نيع مث هركش بجوأ 

 ةي

 لامعالاو نالاهتفيظو يه يتلامامههةنسكلذوانق هيردمل اليكو مث مويقلا

 0 0 ايل ولسا هل ايكيا ني ىيددملا كم ىف اهرهظا كاد
 رت

 عةجرزو
 هدرا هيما نبذل أ اديك تاثن ىدقأ ععا ربا ىتاكلا

 0 يل يل

 جالا هما هوا هأيرف مامه9و مه ١5٠ جل سو مامهلا اذه دلو



 * ا

 ظ خو هناكش هيلع ةرهاظ داك ءاوس هدلاو ارو اع الو ةفوذملا

 ظ ةس رقلا نك هل دافامكح 7 كمو ال داو ةاتاناك هداوزركس اكل

 ةساسلالا ل رم دس لب هدلو ملعب نا أ لك ىلع بجحاو وهاك

 0 اضقلاناشتكا ىلا يباع هلهوت ام تاذهلاو ميلعتلا نم دخلا

 هلا ةظس ادخال مول ءلا 12 . تتاح ردلا ىمساو تا جوا ِف ١

 يبدا ا ملا تان“ طظفح ا و ناكَف اص عع -ٍء .ثلا ةسردم يف "اكل أ

 هاك دو هنهذ دقونل كب هن لن د أ 33 2 'يدابمو طاق 5 أ
 1 ظ

 | هيزيهجتلا د وقل ىلا هدلاو هش باد ل كداخلا 4 حا 2 ب

 مناف تيردتو ماجنو يذهتو تافنلا لك قلو :بيصن رفوأ اهف لاك

 ظ ا 11 لا الاس ناك كف 1_0 تبيض اهم 5 بستك وهنا كانه

 ١ شيلا تاكرحو برألا بيلاسا اهيف لعتوةي ا ظ

 ظ 5 لوا مزالف يناث مزالم ةبمر لا ه ١1١96 ةن_س يفو ةناتكسا أ

 "نم هلشنيس ناكو ةفصرالا رادكح ةفيظوب هيردكسالا انو 0

 . بزألا ىلا الايم ناكدنا هيلع 5 0 ةفيظولا هذ شيلا |

 ارءلا ةروثلا تّكو يودخحلا

 م4 ةئ_س يفو هيحيسم 188+ ةنس ةراغل ةب راق قب دقو

 ١ مده نيتنسلا 0 أف 0 ةدرغلا هيريدع 1 نوكيا بدّسا .

 ام ل قرت مث اهتالخو 0 هدلادهس ام ١
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 هناغ زكرملا ا ةرادا ل نووس كك راداف 3 مل 0 ْف نيب رش
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 علو ةيرا نم تباطو ابره شورق ٠١ خب ىت> هبار

 هتيلط ١مم؟ ةئس ين و 0 و قامحتساب ىثابيزو ةنر 6 3 90

 اعلا وول 50 للاب ن رح ناكرا هني 0

 تب 1ع رم هب زياكتالا 00 لالتحاب و لآ هده تي امو

 1 كم .هأع سدلوبلاو همردت :| مو ناد:موق اشاب رك اب م 4 بر ناكرأ | ١

ْ 
 ا هه 5 تاقالشقلا مومحأ 2 ا١ملع ةئس 0-0 يف نيع 1 يل 7

 دل 7 0 2-0 سم ةيوتعمع#

 0 هلئسم يف نيع ع عاصلا 3 ةمر حمو قيشرلا م ىلا ل ا

 ظ ١ يثابكلا ةبترب هيلع ناو: تناوس يف هيردم 0 تقوم ًارادمكح ٠

 ذا تناكيتلا ةينمالادبأ يح ررضا هلالث ةدم هيراطك ل ملتساف
 هن تر ملق ىلا داعو ”هيريدملا ءاجرا ضعب يف ةلتم كاذ |

 . ةديرجتلا هتدعاسم ةلباق» مبارلا ىومملا جاتلا ماو ايناملاروطاربءا ةلالج

 ظ ريظن يف هيلاؤاشلا ماسوب كلا كلم ةفاقع ب م ةادوسا ةياملالا

 ١ يناثلا اشاب سس ع و وهلم هلع مينا 3 0 1 هد 6 أ

 ظ ثالمل ىلا هيفوتملا هز ككاكو هليعو م عا 1 امه ةنس ف مظعملا ! ظ

 , ةهازنلا لابح ىف هك و ل مالا نادك يف هصالخاو 0 هلامعال |[
 ا _- 5 - 3 !

 ' ىلء اصوصخ ةموكسملا لاجر رابكو اهو يلاهالا عاجاو ةقادصلاو |

 ةينط ولاةيم ومعلا 1 هللاهظفح همادقأو ةظطافت ىلع ءانئلاو هركش '

 ءاشرالاو قيفوتلا ماودب 4منمو ةذسلا ةلاعلا تان ارهظمو
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 ٍآ هيد ملا ككسلا طيطخ ”هيرومأع نيع امامه 0 رخاوا يفو

 | لمجدمب امابك ةنس اممدأع 0 " موطر الاو روقزادو هلَهَد نيد ةسادودسلا ظ

 ظ ١ عم ة.صوصخ 0-0 ةيلاتلا ةنسلا لث 11 يف نيعو اهل ةمزاللا ةيازمملا

 1 ناكمتتج لبق نم نيع يذلا ريهشلا ميال ةلاحرلا روب نتبكلا
 ] رحبلا لخاوس ّ ةضفلاو بهذلا نداعم قفاتحتسال قالا ىو دملا

 ةفعلاو محب وملا نير نعد

 7 ىلا هن رمصملا ةدحنلا برح ناكر اب 8 ا نيع 184ا/ .- 2

 ا ىلا لصي لو اشاب نسح سنربلا موحرملا ةدايق. ةيسورلا ةهيراحل .تاسرأ

 رضح دقو كاحرا زاب يف شدا َة هةمدقم ف فرخ 0 نيع ىت> هيراو

 ماسولاو ةيسورلا برملا ةلادم اهاجال لانو ةريهش ةيرح ةءقوم كانه

 3 ننربلا موحرملا هلسرأ مث لو مزالم ةبر لا يشدو نسمات يدا

 ةيامعلا يراوسلا نم ناكولب هتيععو ساغروب ةه> ىلا اشاب نسح

 ا ءاحرالا كساه ىف نمالا 0 فارغلتا طخ حعيلصتل هبرصملاو

 | نبع ناقثالاو ةماهشلاو صالخالا :هيانب هذه هتبر ومأم متأ نا دعبو

 |١١ هلراو تاماكحتساءاشنا مامتال لماكاشاب ليعامساءوحرملا ةيعع برحناكرا
 ”هيرصملا ةدحنلا ضد هسسورلاو ةيلعلا ةلودلا نيد معاصلا 3 اك

 ٠ ش 5 ْ

 ةراظن هتيلط 15 5 ةثاغلا هّقرفلا برد ناكرا نيع سوم نا

 فلا هردقو قرهش 0 ةحاسملا ةحاص# ارومأ» هتيعوةس رطان م ةالاملا ْ

 1-0 ا 0 |

 5 تداز هتمدخ ف اصالخاو ا 6 الع ا الو غاص عسر ظ

 ١ 1 ا 35 ٌ
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 ربك م
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 غبلو ةيبرملا ةسردملا ىلا لمت ام هسورد متأ امللو ”هيريمالا سرادملا

 طبانض فص ةيتر ىلا ءاقترالا قديتسا خل هنركسملا ناونملا سارا

 متع سس ب
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 9 ِق 12 ”هنركسع ي 1 2 ةللاتلا 3 فقر 2 © انما
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 ظ

 طاشنلاو دحلل الاثم اهيف 0 ةفيظولا

 01 درسا هر دل اراكتكح نيع مك ةتسرخاوا فو

 يو هس رغلا ةبردل 1ك لش امهح ةنلس مار يفو ةيلحم ماقعاق ظ

 هيريدمل اليكوف في وس ينب ”هيريدمل اليكو نيع امال ةنس ليربا رهش ظ
 0070 اذدلا هده 5 يدك دقو ةرضاطا هتهظو يهو طوسشا |

 )0و رهظاو ةهازالاو طاشتلا نم مارب ام هناي ىمسا ةفيظو ىلا ةفيظو

 عيضولاو عيفرلا هيلع هركشي ام عفانملاو دباوفلا نم اهلالخ

 0 الجر هنم انيأرق ديعب دمأ ذنم رويغلا مهشلا اذه انفع دقو
 ده اولأ.ال وهف ىوالص ع ةمدخ زيزعلا هنطو ةمدخ لع اما

 هدا تامصلا عمج دقو ءاسأنا يوذ دعاس تانيطاو :تاربلا لمي

 دا ءازد ةريطخلا - :رآا 0 هله ون يا

 ءانملاو ءامرالا

 0 هلل هقفو 1 86
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 هند مقوم نادم وق برد ناكرا نيع يَ ةدحاو ا
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 ءالو 1 ءاق هنف ثكمويو.دملا سر لا له ١ ايا كل فو

 ةسارعلا ثداوحا ل و تعا كلا ديا اغلا سحالا ردص ىّت> صالخاو

 هدأ هطروا يح 04 ف لق امرالام نع ١ 2 ف شدجلا 9 ل 1

 ' 188 ةنس لئاوا ينو نودرغ ةلمح عم دودحلا ىلا رفاس ةيلاتلا ةئسلا يف 3

 ١ ناكرا هلا كل رخاوا ف لش م هدا اول يجنكيا ترد ناكرا نيع 3 :

 مايق ريذ هتفيظو ءارعأب ماقو ىبقلا هح ولا 8 هه ركستملا ةعرقلا برد>

 ةج وطلا مسق ىلع ليحاو ىشاب و وب ةينر ىلا َّق دام امه ةنس يفو ا

 ' عيك اوس يفةيجي وطعلل اوادمكح ةيلاتلاةئسلا يف لقن مث ةينادوسبلا ةلجلا يف |

 عبارلا يديج لا ماسولاب كاذ ذا هنلغ مناو ش واردلا اهرصاح نا 3 ْ

 ' ةمايشلا نم راضألا ىقةاسأ ام ءازج ةيرصلل ةمجالاو ةضشلا 0

 ظ ةلخعا عم نيعو يسأغالوق غاص نا 0 يقر ١ممم ةئس رخاوا يفد

 1 | ةريبشلا يعشوت ةعقاو يفهطا ل ا و دودملا يبوجنلا دأو ةعقاو ىفا

 ا البكو نيعو سدلوبلا ىلا ١مو١ ةنس لش م يغفلا كباب ةلغ منا
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 ْ ةماقسالا ةناش تاو تدان رك امفقق ١ وهزيللا هب رب دم سلو رادو ا

 ةيرادم قلوبا اراد > نيعو 4 ا ي كة ل ير 2 " مادقالاو ا
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 1 ف مظتنا 3 لا هل راع ىلع ءاشرالا اهاجال قحت. سا ةعارب ام عربف ظ
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 ىلا ١مه7 ةنسرخا يف رفانس نا ىلا ”هيرصملا يناوطلا ىلع ارومأمو
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 اا ”هيداهللا ةراظن هتدتا ذا ةسارعلا ةروثلا ثودح تو ىلا[

 ا 1[ موال 2 دجيتج عتود ماجد جل ال

[ 
 ا
 أ

0 
ْ 

| 

4» 

١ 

9 

١ 

 ظ 1

 قدم: يعيميتو

 هج يوم. نايتس

 م

 اهمامومو ةريس كلا ١/ تارايعلا تاذ لحاوسلا مفاد ةناعمل هيرحم 054

 لع 5 ّ جمعت نو نال نيد هبرجه 1999 ةئس يفو

 رفكب شيلا ةمدقم تعضو يتلا ةريبكلا تارايعلا تاذ عفادملا تايراطب ٠

 | ١١ يف ىنلملا شيلا كاكفنا لص نأ ىلا ةمدخلا كلت يف رمتبساو راودلا

 امم ةئس ريمتجس

 | تايرطب ةفنرالا طايض نوص نعت ١ مع 1 ربمس د 82 يفو

 ٍ ةلج نم تختنا ١ ميا 2 لئاوا فو رحبلا مش ا ل هج © وطلا |

 ظ ف رطبلا يف نيمتو ةيلاطلا هيرصملا ةيجيوطلاب اونيعت نيذلا ماشا

 عم تاقوالا بلغايف برحلا ناكرا ةفيظو يدؤي ناكو يراوسلا ةياثلاا

 . ناكرا ةفيظو ٍ رعت ام ةئم هاون تي فو كي 52 مو>ر 1

 ىف اع لوقئاص || ةمر تاجر 1 00 و هب رصملا ةيجن وطال بترد

 انا ةودللات# 3 م42 هلام 0 8 كب نكاد موحرملا قفار دقو

 | دو لغتشل ناكو ١ م/6 هئيَسو أم ا تايم ينلا هل لا ةاججا |

 ىلا اهلبقو هفلحو اوكسوركو ناودا زك ارع برح ناكرالا تامادخم
 دق هو داليلا لذاد ىلا هلشدو :نادوسلا يرد أهم عب .ج ليحرما و غافل

 951 نا كب نكناد موحرألا 90 ىح مومعلا ء 84 كيدي نيتك

 أ م5 10 سوك رمش سميتلا ةدد رج اهحردب ناك ينلا هرراقتب هيلع

 | "هيرطبلا ةئيلادنموق حنمو يثابكلا ةبترا قرت 1840 ةنس لئاوأ ينو

 | و .

 أ



4 
 1 ري يات ا مون يف هندالو 0 دك 0 ظ

 دادوعر ملا هب ءاج هرهع نم ةعباسلا غاب الو هيرجه ١١9 ةنس مارحلا

 ةس رعلا ةحالا ”يدايم هيف معني ةلهالا تاكل ني ةلخذأو ةرضاملا ىلا |

 8 ل تحتتفا املو ةرهاقلاب هبراقأ كحأ دنع ماقأف هن هءاتكلاو ةءارقلاو

 قبسالا وبدلا اشاب ليعامسا مو>رملا نانْملا نك اس ةيلوت دنع ”هيريمالا

 ١؟ا/و. ةنس رخاوا يف كلذ ناكو ةيسايعلاب نايدتمملا و هدلاو هلخدا
 ا

 الا مث هيزيهجتلا ة هك4شسرد_م قل لقا ع . ةسورد مت ا دعو هن رجه ا
 سس 2 تبت بابا اية :١

 . ةسردمولا اه مم ىلهشا هبرجه ١1م4 ةنس لئا 1 هياحما# ىلا ةسودم

 ٍْ أ قم نايعش 9 2 ناره تاالا ةم ل انه قرن دقو ناس دنهل ةيجنوطلا

 ظ .يالآلا نم ير وكلا ل هل هن رطيلا يف و كاذ ذا قل حمه 5 ظ

 ناضمر ١ ُِق 5 مزالم ةمارل هن فر 2 هيربلا تاجوطلا ن يناثأا

 هج ةبحم ىاثلا عسر ”07 يف ا مزالم ةبارو هيرجم ١؟91 ةئس

 ةيجنوطلا ناشدت || 4 ة4سرمم ىلا 1 هندأ اهلل ة هز ل لما ردص 3 هن رجه

 طاب فهفصو اخ مص ميلعتل ة هرو 1 هكدا 8 نوجيلودااب ا يلا |

 : ١ يذلا شاب يمرال وح رملاةرظانم تحض لحاوسلاو هيربلا ةيجبوطلا تانالأ ا

 4 1م 2 1 . 00 أ - - 07 . أ

 ةثديعت د_كدو هيداهخا ةراظن نم ساو ةجرتلا بحاضص تختنا 00

 أ ةنس لئاوأ يف يئابزويلا ةبترل اهب ىقرت مث ةسردملا كلتب يجملعت ةفصب |

 ”0 ادعو د 8-3 اً ا لعحو 00 ١+ ؟ 6



 ش ٍ
 ا 8 تك 5 _ (

 . 5 1 0 7 ب 3 4

 3 0 ني
 ْ 0 رم

 0#. هوي :

 ةئسلا ف هيلع 6 ةيزادأ ندسس>و لامعالا ىلع هرادّتقاو 3 ءاسؤد |

 0 ةمهع و كلك ىداف ةِنا 0 5 مكس 0 ةضاللا

 مدتسملا يللاعلا يركسعلا ساهلا ةسانر بصنم لتحم لازبال وهو للكل

 ظ هلاهعاب نطولا مفنو هلاثمأ نم هللا رثكأ
 بت و و يم

 #« ةجر و
 ةيركسملا هعرقلا مل سير يلضف اشي دمحأ اوللا

6 5 3 0 3 2 7 3 5. 

 01 04 5 7و 0 ْ - 065-0202002 0
 لآ رز

 ؛ ١ ؛ 0

0-8 

- ْ 4 
21 
0_0 

 ةرهاهلا ن قمرا يمرءان تالت وللا هب رب ده يف يفةريخسةدأ يفدلو
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 طابضلا باختنا لجال طابضلا رابك ن م قو يرضلا خا

 دعو هءاضعا دحا ةمحرتلا بحاص ناكو دعما شدا 0 نيشاللا

 ةريخالا هذه تامحا م ةيبرملا هس دنهل 0 نيع 0 كلت ماعا 0

 تامادخ ةمجرتلا بحاصاو ام الث وا ننو دوصرلا ضوطلا ةراذآ لع

 ظ ناكرا لح د21 ا تا ل مايا ةلياج رب ١ مو ةّقداص |

  مياستلاب يبا عءامعز وةاسعلا عانقا نم هن ناهدو هناكذب نكمتف رم بزح

 ا | ندحو هتعارمب هوا ب دحمف هللا 3ع نم“ 0 د نفح انوا

ْ 

ْ 

 ظ ليفو عبارلا ينام ١ معلا ناشدتلاب هيلع متناو ماقعاق ة ةسارإ ) كاذ ذا قع ثراذأ | 0

 ٍ 0 ةع ركلا هدد هدلف قباشلا زادرسلا مدنقا ولاافس لامتلا

 باط ىلع ءانب ةهيويدلا ةميخقلا ةريضألا نم هيلع هن , منا ىذلا ثااثلا

 اةمسقرا يالا نوما ةيشاو ملا يقر ١مم ةئس رارق يفد زادوا ةداعع

 ة رانا نم وهو ميدتسملا يلاعلا يوكتملا سلخملل 0 هذا
 ا ا

 ١ ناهرب هيف ةجرتلا يحاص ةرضح نييعت و ةبرألا ةراظن يف ة ةريطخلا ةيلاعل

 ظ 0ك نأ عدب الف هب رومالا ةالو 1 مظع لع حضاو ليلدو 0

 ا هسا لاي 00 قمدباال هرادق قدح ةم رطل ةراظت

 أ بهو اذايخس دصق اذا شوشب ردصلا سحر قالخالا 2 و

 أ < ا

 ا ىلع نيب وكنملا ةدعاسمو ةيناسنالل أبحو اعاضتا الا يلاعملا هدزت لا

 | ركلا نم بو. دادولا يفاص وهو سائح لاو بهاذملا قدا |

 ا ةقد مظعا ارظن و نيئطوو فاجارومالا ةالو ع ايلع هل يم هلوريغصلاو



4 
 عوضوم ةمجرتلا تبحاص ناك ةدملا كلت لالخ ينو ةياعامسالا ةهج يف

 لاومالابهيلعن سحب ناك يذلا قبسالا يويدخلا هل روفغملاتامتلاو مارك |

 0 نع دلك كللذ ريغ كلا لحو تاره و2 نم ةرخافلا ايادسملاو ةلئاطلا

: ٠ 
 هب داهلحا ىلا د م نضالا تنحلا" نم فرضت تناك ىلا ةلئاعلا تاك ١

 ظ تالطىتح الاب وط أهم كبل و ةس رأا تاماكحتسالا 220 أه فظوو 1

 ' ميركلا مالا عدصف هريزجلاو هزيجلا شيتفت ىلا دوعب يكلاع أب |
 ١ بيجاف ناك ام هيداهملا ىلا هتداعاو هتلاقا بلط م ةزيجو ةدم ثكمو 1

 ١ تاماككتسالا 0 الكو لمحاو يع لوقا لإ يفدو هيلط 2

 هنداهملا ناودل اي أ رم 00 اس 5 نيتدس 2 ثسءح ةهيردتكسالاب|

 هحا: 0 ءاو 59 همفاوم مدعل ار 1 ظنا 5:

0 
 ظ هبوب دخلاةب 2لاةبسرالل 7 رظان ن نيعت لما ةفتنم قفاوملا ا ؟ةيا/ ةئس يفَو

| 

 ١
 ىلا يقرو قا !| يوب دحلا اا 2 موحر رللاكوا انا نك اس دهع يف أ

 | ىلع شدت | فو وما نيءنو ا ماك 2# نمل دنعأ 9 ٠ ىثابكي هنو 71

3 
 ١ لكتب هير ومأملا كلت د ع م اللا ربرعتلا , مك كم هو هيزا أحلا عالما

 " ظ 0 هسا رعلا ةروثلا 0 اهيا عذب ف ا وو دعيو طاشنو اق

 ١ اشا يباع دي نك وسي "هيداهمجلا ناود ةلاح يف ايظع و دحو ْ

 مالولا ف ادع رع هتنامالك اور ناو.دلا رظان كاذ ذا

 ا | لامعالا ار مده نأ ل 1 رب زملا ءأأ نطولل ةهم>و داليلا ريمأ ملا

 يغلا اه 0 رابملا ةيارملا ةروقلا نارين كرشتطتا ناد رجا يتلا ||
| 



 ياحلو

 | لقت م >0 ةنس ليرب يف ينأ مزالم هن 1 يقرو ةيسردملا هر

 ا ثالث وح أف 5 ةيسايعلاب ا يلا برد ناكر 1 ةسردم ىلا

 هن بلة الا نوتف 000 برح ا ند و ف قات م وحلم ظ

 000 م لا ١/ مولمل و ةسالثلا

 'نيع م طسوتملا رحللا لحاوس يف تانك ل ءاا قداشات لغات

 فلك من ةعاقلاب مومعلا ناو دف ”هيداهملا ناودب ا ا سد

 : ليعامسام وح رملا اهديس ىلا ةرصاعلا تت ابارسسلا يف ءانيلاوةسدنحلا ةظحالع

 شينفتل لقت ١808 ةنسيفوةيليعامسالاو نيدباعو هزيملاو ةريزألا يف اشأب
 ا ١ اناا رابشألا يرغو روسملا اكناف ةرزطاو هيكل

 ا تاك نا دع يلا ةرزملا يضارا مدر 00 ىتش راطقا نم ظ

 الرج اهزتنم تحبصأ سفنالل ةلاتقلا ةيركلا حتاورلا هن» ثعبنت انفع
 تابارسلا لع هب رود جاثلا ةعانصل اروباو كالازه اك ءانغ ةضورو

1 ١ 4 2 

 ةرزاوهزيلاتايارسو عراوش ةرائال ًانزاغ اروتاوو ةرمافلا "هيويدخلا

 لامعالا هذهلك 0 / بياتكلا سيفش ١ حرمتلل اع "اممم أعنا 5 ا

 ”0 ايلا دناوفلا تاذ ةمظعلا تاعوربشملاو ةمللا مقالا 0 تل

 ؤ لاهعالا لع قفئام عيمج نا لب درفلا ةرابل هيو.دألا ا فلك ْ

 هتمهو هنرادا نسحب يذلا شتفتلا تاعور ع لوخدم نم ناك اهلا راشملا

 ءاشناالا يارسل ا 6-2 7 ةميظع ؛ ةحرد 0 هتنامآو أ



 كي

 ب اسالا دعاوقاا ضعب عم في ؛ رشلا نا رقلاو ةببرملاةغللا "ىدابم .لعت ظ م

 > البوط 5 موءاشن ت01 طع عتيل ةيطباضلا ناوبد ىلا لقت ظ

 ا اشالا ملعتيا هيديدحلا ةكسلا ةرادا نأ لش سد مب خبل ا

 نا 9 ا 5 ىوصقلا هياغلا امن م1 ةزيجو ةدم يفف

 د أي طاير الا ١ ىتابلآلا | 00 موحرملا ةسما هيردتكسالاب

 | | ةيرح سرادم تئشنا دقناب 'ىنا ىت> ةفيظولا هذه الب وط | 5 تكي ظ

 ظ ' مه زفتسان رم ناكدنا اع وقيسألا يوبدحلا اشأب ليعامسا هل روفغملا رب 3 ظ

 ظ 7 اهحاب نا دئلاح قاف هيدل عقو ن سدا مقل كيتن ناك ةيلعلا م.هأ ْ

 ' مامكناللةعرسلا ها راسو ش ىغه٠٠ يرهشلا اه ص ةفيظو رداغ
 ا

 0 ناشالا هناغ اهنقنا ى >> ةِس را نونملا لع تردح ماقأف اكتم

 كريال ناب هسفن لع قو دولا لع اع اهعؤدن ال 3 لك فعار هطول |

 مايا هيلث نا ةيودملا دش تحف 3 ءاهدهاعو الا رك ةريغص |
ْ 
 ٠ تد>اصه ريذ> بيصن نكف ةيسايعلا نات و ةيحوطو يراوسو هدأ ظ

 , ةسردمامنملك لءجو ماسقالاهذه تادع مث يراوسلا مق اهنم ةمجرتلا
 ا ةعستلامأ 2 الح ةفصر ا ِش نك< ماظع ء طايضافريضحتساوأهسفم ةعاقا

 | اهمولع طسوت يفةسردملا يف يناثلا ناكو ىلوالا ةقرفلا ىلا يتر ىت> رهشا |

 اهيف ةرم لوال لمج يذلا قابسلا ينو ”هيركسعلا تاملعتلا يف لوالاو

 هيركسعلا تاملعتلا يف اذكو بهذم ينامع جرس يهو ىلوالا ةرئاجلا لان
 ع

 ف فيدل تضق زاحو ة-ئةاكم ةقصب هلثامح بهدم فيس يمعا

 ب + د هه-ا-ا-اا-ب؟7-(--ب-2بلا
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 ضاير كب نسح يالاربملا ةداعس 12

 ميدتسملا يلاعلا يركسملا ساجلا سيئر



4.١ 
 بدرو رطقلا املا ين تايطب انضلا ودعل دئيح راصو رووهش ةعصب أمف ظ

 000 دك و اانا هيردم ارابكح نيعف ديدملا ماظنلاب سيلوبلا

 ةرضالاندل نمديلا نسحأ ةمهلاو طاشنلا نم هادبأ الو فصنو تاونس

 مث هج ةنيرت تارانملا ن ناضمر رهش يف هب كسلا أ ماقعاق ةبترب هيويدحلا

 0 دعبو مه ةنس نا را فلا هند دل 0 لن ظ

 | يف ط 0 و اينما يتبريدم ىلع نسل ولا 2 انو ناحسملا وحن

 نذل ن , ياالاربلا ةبنر ةياع 7 ع ويب ونا م يفو 4١ هي وموت 0

 ةيلخادلا ة : اا ثتفم هه ةنس سرام رهش يف نيعت 3 هيو دخلا ةرضملا

 ركشلاو ليما ءانثلا مومعلا نم هيك دقو ن ١ الز هتفيظو ّ هلَر 85

 ١١5٠ ةئس مرحم ١7 يف عبارلا يديجماف اهلا يتلا نيشاينلا اماو ليزجلا |

 ؟ب.و ةندس لاوش 0 عبارلا ينامعلاو م5 ةنس لئاوأ يف ثلاثلاو

 ١115 ةنس مر 0 86 كلاثلاو

ْ 
ٍ 
 ا

 ظ

 ظ
 ظ
| 

 ظ

 ظ ”« ةجر و
 ظ ضاير كن" نَسَح يالارملا يرلتر ضح 0 ولت نع

 ظ رميدشسملا يلاعلا كسلا نلخلا نفر ظ
 أ

 | يوردخ ناودب نواعم ناكي ذلا ي ل يدنفامركلادبع موحرملا ل اوه

 جو ور نسح نأ هدج وحر 1 ناكر ريكا | اب لعدم زورا طلع دا
 الو رت ا بم قزد قي سعل نع "ا دع تيل ن. ةلماب

 ادي ةنادخ اللا تاكل ىدحا لخدا هر< نمةسداسلاة مج رّتلا ي> اص علب

| 1 : : : 



 كما

 (هضف) فش يبابرو وهشملا ينسح> أشاب دشار قيرفلا ةايق 8 كلذ 508

 ءاهناينع و راصتنالا انك : مهل ناك م وو هيل 0 دعبو

 قح هابجاوب ماق نم ةيقرت هيودخلا ةرضملا ن :رم دئالا بلط نرملا

 هحلا 5 ف يثأب 0 ةسر ىلا هتيقرت 2 بد>اص تيصنت : ناكو ا

 ١ ةلودلا نين فرحا نان تلحس يح لالا آلا ضع 2 ١ ؟ هي ةئاس

 /عوجر نع ءلودعلاب هناهاشةدارا كاذ ذا تردصفةيسورلا ةلودلاو ةيلعلا

 . ةيلعلاةلودلا شيج ىلا مهمامضن ال يلام رلادالب ىلا مماهذو هب رصملا ركاسعلا |

 .موللا 1 ةءقوم م ةهجرتلا 17- تحاص اهرضح يتلا مئاقولا م 3

 مهني ديول بع يسوم تويم ردسعيبا يشتت تين حب تجيب

 اندتع 3 0 0 4 ةتاسدق#

 (اهق هل دبش ور عئاقو ةل-جو ت ريش هلأ كايجحرازابو رالشت داكو |

 لاتقل ةحاس ف را ابجاولا يدق نم هيد ناك الل هؤاسؤر

 در ا 8 هيام رجا 0 ةيلادمو عبارلا يديحما ناشدلاب هةياع مئأو ْ 3

 1 1 نيعت ََ هن رحه نا ا 1 0 9 0 م 21 اهم 8

 ا يذم دعبو 3 ةبتب 24 رغص يف انيسروطل |.> 8 د ا حبلا ةئش .روقل | ا

 | س ل 00 هيد و كمر نيعءنو سا ودعا َْل عمل نب روش وغلا

 ضاسمالا راند 0 ىلا م 2 نع نيد رولا جاجملا در ١

 ١ ةيماح زيزعتل عوصم ىلا هيرصملا ولا عم بهذ مث ايف ةينابولا ,

 يف كالذو شبحلاو ةهيرصملا دودجلا نيب هلصافلا دودنطلا 2١4

 ْ ْ  1ا رسم ىلا داع 3 فصاو نيثلس ةدم كانه 00 مه ةرا/ 3 ةحلا

 ثكموةيبرغلا "هيرب ده ةمر دن 1 نيعَتف ه١... ةنس داج٠ يف أ
ْ 



 « ذا

 | ىكدب اكد اقع راد 3 تقلا 1 كدعبو

 دارّحالل كلا ُ اهذلاب هبوب دخل مم اوأ م هل القاب يميمتلا كب د

 ٍإ صاوالا اوماس م كر ص و لاكاو ا ملا ع صال اونعدف كات م ةروثلا ْ

ْ 
 ظ

 ظ ظ ترادليالق دعبو ار نا مه ربخأف كانه يرصملا ا داق ظ

 ل :لع ةرئادلا ترادو مهراصتنا ىلع تلخات ترخا حر ظ

 / ةعاجشلا - لاسنل[اوريظاو .اوسفاد .نذلإ ءافكمدكاذ ذاهاوقلاتلطو:

 ىئابزو.ةينر ىلا يترو كالدب بيصن ةجرتلا .>اصلناكف لاتقلا ةحاس ف ظ

 ملو رصم ىلا هيرصملا 1ك تذاع مث ه ٠؟8+ ةنس ناضمر 15 يف

 ةءارقلا ميلعتت سرادم ”هيركسعلا تايالالا يف ءاشناو الا ليلقلا ضحي

 (اال دلو ناطر اجلا نم تقولا كلذ قف اما .نأك نأ. هءاتكلاو

 03 ِ 1 نكن هو م 4 . ةمجرتلا بحاص متو كلذكناكم ”هباتكلاو ةءارقلاب ماملا محل نمل ةيضايرلا

 ياا ا 22222222223 م

 نايم د _ءبو ةفارثملاو هيدا ىدا 8 ةيسدنهلا دعاوقلا اا

 هناالال رادقريب نيعت داهح الا نم هواسور هيف ْىاَر الو ةروك كمل 4سموؤرد ظ

 حس و

 ةيبرعلاو ةيكرتلا نيتغالاب روك ذملا يالالل تتاكةفيظو أضبا يدؤي ناكو.

 ااهض؟ يفو ماها ةئ_س ةحطلا يد ف يءاغال وق عاصةب رولا يقر 3

 ١ داعو رهشا" 1 كانه غن 1006 ةشيملا "هن راجح ةاججا 0 بهذ اع شب |

 31 هحوب نب رهش يدم دعب و أمسش هيا نعم رخاآ 2 ٠" 2 رسوم نمل

 'لتلا ةلودلا ةدعاسل تبهذ .ىتلا هيرصملا ركاشملا عم برسلا برأ

 تهسنارو 07 قيس ذيياب لح 1 ف ١

 1 -. : ١3

 0| ينس تا “#22



 #« ا

 ١) سوم ةئيدم ىف سسحو بسسس يود نيعرك نينا نم هن ريضح دلو

 ندسح خيشلا م هدلاو ا هير 5-55 / عمو بجر روش َِق

 هايرف ريبكلا“ اشاي لع ذمم ناكمتج ناود ىاندجتسم كلذ ١ . 2-7 . 0

 هم 1 ملف ا يدابمو هباتكلاو ةءارقلا فاش هملعو هدلاو

 ةفيظو شياب ةموكملا 1 : ىق هلذذاو ريا هيف مو داهجاللاو ةهابنلا

 اس شهدا 0 4: :طفلاو 0 ىدباو ةعبارلا قرعال ىف مها كولي

 ل ةسر 0 قر ىد الب وط قرم امو ءانثلاب هيلع ةنلالا قلطاو

 هيودكلا هكيرالا ىلع اشاب لعامسا موحرملا ةياوث لئاوا يف يساغا لوق

 ةئس يىنات مزالف ه الو ةنس ناريساةسرىلا ىقرت ىتح ليلقلا هلع ضع و 1

 تاكرألاب ماظتنالا ندسسح نم يدب ناكو مهرب 6 لوا مزالف مه ملأ

 2 داق كعبو هلة ةوش ىلع لاذلا هر

 هناتسالا ىلا ريسل ا ذدم ررملا ديعاناطلتسلا هلا كلط كان ١

 . نادنموقلا ةدايق تحن نب الا ميظنتب ”هيرصملا ةم وكلاترمااشد

 ١ ددملا اذه عم باهذلا ةمجرتلا حاص بيصن ناكف بلاغ اشاب ىلع اوللا

 صماوالا مهيلا تردص هاّمفر عم الماك ةرهش وحن كانه ثكم نادم

 ةلودلا َرك انغ ةدعاسمل هئسوتلاو كنمرلا تاه ىلآ هولا ةياطلا |

 اورحناو لطلا اويل الا كانه تاسمح ىتااةروثلا داماو نكالا نيكستو

 ظ ىلا عاجلا ا تءحرو ةروثلا تدم امنالا كلت ىلا م- هللودو لبقو |

 78 نيرهش ةدم اين 0 1 38 كيالس نع دعب يتلا «رتسأنم» أ

 مشمس سليلس رسل:

0 / 



 ا
 #« ةجر

 ةيلخاذلا ةراظن نيدفملا يداهجلا يالا 0 0 1 0 5
 0 ديك 7 ديعدلم

 يا
 ارم ل / 22 قو

 ا تت تيفحوا 9 0 ا لذ اديب غل شل طح 5 اق 0 ل ١

 5 مدور مرج كنب 3 35 / 2 58 . ١ و

 تجب ببسي بسببه اسم بباب بسبب بسسس همس حو حسب بضاسم سم دمسم موشي وت لج مسموم دج بسب بو يم م بس بس بو يحم تس سس وم سو سس سسمو قف

 1 وب آل ليقامولاو < تغللاو لوا ال دلبلب رغفلا
 تضع حيرلا ًه دا 0 مه الا ىلعلا لافسالو

 اا ارد رادع نوح الو رمق لاثي. ال اسدلا هذه يف ناسنالا نا ىَع
 ءارغلا هر ا 9 الل مهشلا اذ هةجرت نمل 5 . اد ئذلاو ل مجاو هد

 ناسا للك ام رخشفل يف ل١ ةلاعات صو: قأت ناانتلمخ هنطواأ 8 مدع يلا

5 0 5 001 0 



 يف يقدو 1١855 ةنس كلاثلا ينامعلا ماسولاب هيلع ماو ةداشلا ةسداسلا |

 لمالا لاين لمعلاو لملاو أ

20001. 
(نيمودلا) هيريمالا يضارالا ةحاصم ف نإع مجهم 2 هند وع دعو

 

 تاوتس: تال ث وحن ةئطظّولا هذه ىف تمر ةديرحلا 07

 | ةلوكوملا لاغشألا نير ودْرِش هدير ام ءارو اصس داهسالاو 310
5-29 

 نانا و اماظن هيدهع ىلا

 0 ريشون 7 فو يثابزويلا ةسر من 1 هس فو

 ش بقع 2 6-2 كش دعبو يساغأ لوق عاد ةمر ىلا قر 265

 ظ هلع 0 و هدا اول ع َّق برد ناكر 1 ع ةارعلا ةروقلا

 هنرصملا ةمحتلاب
 ”هيرصصملا ةدايبلا ةطروالا يف يشابكبلا ةبلر حنم دمهؤ ةنس يفو

 ؤ عبازلا يدي لا ماسولاب ةسلع 5 امه ةئس لينلا ةلمح اهعم هجون مك

 . ىلا يقدو دودخلا برح ناكرا نيع ١مم ةنس ينو هيزياكن الا ةيلادملاو

 حك

 ا ةطروالا أءادئمومف 2 ا ةطروالل ناد هوو 7 97 ماععأق ةسار

 ظ

 ١ 00 ٍ اا تدحود 009 نيمو ىالاريم ة ةسر ص ةمااتلا هن

 ١ يف هيلع متناو ب 00 اسف هنرلاب 185 ةنس يفو ةيلحملا اوللا ةسارب

 | اموملا هتفيظو يف 3 نال نع 92 ملا وهو ينأث هاا يدبجلا م [|سولاب هه ةئس

0 

 3 لاهعالاف رعت ل لاع احلال هلاح نأ 4 0 لاربع جرت وذا ادعاسم ١ اهملا

 بارشنالاو ءافصلا ماودو اكل ةداز هنأم قب هللأ هقفو
 تي ١ ندع 9





35 5 

ه
ا
ي
 

0
س
ت 
 ه
اب
 م

م
د
و
ا 
د
ي
ر
 
ي
ف
و
ن
 

عل
سا
 ص
ب
 

و
د
ي
و
ي
ه
م
 

نا
وا
ا 
 
2 
ج
د
 
م

ي

س

 

 حج
اج
 ر

م
ا
ن
ا
 

نس
يق
ود
 ر

 م

ب

م

 

6 

م
ا
ه
ر
 

. 
2 

هل
كا
 

م0:
 

5 

ملا
 
مإ
صا
ةر
 

ج
ا
ه
ام 
صم
يع
هم
 6
 



 54 دم

 33 ا
 ا

 7 83 لإ 0 بصنخملا ادهم 5 اللا ف 0 مر ا 0 ربل ظ

 فصوب اللام ءانتعالاو

 * ةججر وف
 اشاب يرهز كح اك

 ا
 ا
 ا

ْ 

 ظ
 ظ
 ا

 ١ هل_خدا قاهرالا غلب املو ه ١١7 ةنس ةرهاقلا رع هتداعس دلو ظ
 ٍإ تحت .

 'نكاس ةدلاو تاعارز شتفم يرهز يدنفا دمج 0 لل هولا و

 ةفعمإلا يدايم أ ف 0 لابد رمل ةسردم ىف لو الأ اش ْ نانلا

 مولعلا | ف سردو هيزيهجتلا ةسردملا ىلا أ لّشو 00 هل

 ةسردم ىلا تاوئس ثالث ذع اهنمله وةيسنرفالا ةغالاىدامو ةضايرلا |

 اهدعاوو ف اضن ىح هد ملا |, .5: سردو زيماخجا تبرذب اجمد ا

 : 2 ايروا ادصاق هن رضملا 1 58 3 أهعورفو 10 ُِف غبو

 تاغللاو ةيلاعلا مولدلا أمف ىقللو سا را ةسردم لخدو هن رمدملا ةلاسرلا

 ال ير لكرإ نصر انحان اراك صترملا ذاعو ةينعالا

 اشر 0 ناكرأ لوا مزالم ه بر ىلا يفر ه ١9٠0 ةئس يثو

 . ناكرأ ةفيظوب هساهعلا ةسورلا يرد ىلإ دي هحوت م 0

 يول نزول لإ ا

  مقاوملا نما ريثك كانه رضحو اشاب نسح سنربلا موحرملا عم برح

 | برحلا ةحاس يف ةعاجشلاو ةلاسبلا نم هرهظا ام ىلع ءانب و ةريهشلا ةيب رملا ظ
 . - 5 ا

 00 نوب رطل ةيلادم ضم سماخلا ىديجلا ماسولاب هيلع من ظ



 هي كو وب

 ةَدظو لاف ةلعأ نع قزتو:ههاؤال اعاوطمو 0[ امد ل

 ظ امج ةنس ليرا روش يف ناويدلا مجرتم شايو و نواعم

 ظ اب طونملا لاسمجالا ميقت يف ماههاو ”هبانع لكر هظاف
 ظ هتةيظو ماهم لتسا افتاكلتنملامويناويدلاليكو نيع ماع يفو ظ

 تداز ىتح البوط لظامو ةقئافلا هتمكح اهنوؤش ريبدت يف ماقوالا
 سسوتيل اهضارأ يف الممل فوط ناكف كلاما فاذا تالا

 ' موحرملا هنمىأر او للملا, .رتعبال ةمهع محلات أ تقارب ونيع رات اا

 تمعناف هو دحلا ةرضملا عماسم ىلا كلذ غلب اا ًاطاثن اشاب ناطلس

 ةلئوط ةدم لامعالا هذه الع راثو ًامادقاو ةمه دادزاف ةثلاثلا ةبترلاب هيلع

 همالا قاشملا نم ليات ءانع نم ةدعملا |يف 1 كلذ ءارح نم هارتعا ىتح

 ءاوهال البدو سفنلا ةحارل ”هبايص ةينوناقلا ةزاحالاب هتقيظو كرت ىلا

 رقاسو اهمصاوع ىف فوطتو ايرواةدالت لوجب نأ كلذ دك 00

 رصمل عجرف روهش ةتس كانه ككمو بولقلا ةتم.شو كاذ ذا ةمالسلا

 هانم اعلا نه ديا هتفيظو ملتساف نا نم كلعام دعب

 ينو188+ماعةيناثلا ةيترلاه يلا تهجو ىت>ةرءاثملاو لمعلا لع فكمعناف فصوب
 شرو فاو ٠ ءاعردق ةيهاجذ عادلا ةينصت نوم ناس 00 77 1

 هيلع 7 و زياملاةبرب هب م راكملا هيلع تاضفت نا ىلا هلامعال ةأفاكم ظ ١

 ظ 0 ره أ.عاي 2 0 0 اومالل 11 رظان 200 7 8 ٍ





 ةررقمريغلا لاومالا بق 9

 اق هد أعس مسر يأ

 م57



 لا 6اس ل سلا

 58 وظعم لعالا ياخ ةزاملا ة ةِس ا 0 هدوجو نم ةيلاتلا ةئسلا

 ةقاعلا ا 4مل 2 هصالخاو كي 3 رحاو هلا نيف علا يو ل

 0 اشرالا هرب 2 اذصلا نم هللا 0 م ىلع اهرو 0

 ماود ن م هادا هان اع 4عدمو دلل ةاكمح 5-3 0 تبصانملا ىجسا

 حاجنلا و ءامملا |
 ب جو

 يك ةجر

 يمهف كب يناق ةداعسلا بحاص

 ظ هت ازوقلو كيلا يلا وعلا ل | رب يدنتت و يلاعملا قرت نا تش اذا

 ا وهوالا| مهالعا تار ما نمو انهاعُم تاع ردا نمو 0 دعسلا نم 00

 ٠ يمهف كب ىنلق ةداعسلا تبحاص

 | ما مأع يببملا هحولا ن هام دمك لجرلا اذه.دلو ظ

 ١ دىيعصلا لاجر ءاهجو نمدهللا هج رديهشلا دبع كد فسوبولت نعهدلاو 2

 1 00 ةلدحا اك ذا هيف مسو > الو لضف ةير " هل ةيرت 0

 رملا' نيتغللا .اهرامتا عناب نم ىتتجاف سك ذورالا طايقالا ةفاط

 ا 3 نيبانسحالاثمحبصأى عض ورك“ اب اييشاوف ةيقاقالا و

 دولقلا كرو | 1 ردلا نم جرخأ 1 ملضتو هسورد مت نأ دعبو هل

 ةرئادلا تاميربف مومع ناويد يف امجرتم كاذ ذا لخدف ٠ هارمل ةقاتشم ظ

 ف ا وةلامإو ةشاديص لك هتفيظو ىدا كانهو اينما شيتفن 'ياةدسلا

 ةيلاع ةمه طاشنلا يف دا نكلا تاقلالا ابرام ودفن لامعألا



5 » ١ 

 | ريدم تاور 5 م ةيركللا ةمدوْللا "هيدي دا ككتتت أ |

031 

 ظ روش ةعضب كو أمف ايا 3 الا "هب رصملا "هيدي دملا لا ش

 0 لصو املف رب زع لأ هنطو ل ت8 , رصملا ةموكحلا هتيلط ىح 5 و

 | ا َآَ لاي 4س داه مده 7-22 همز هتليع رد 0 ظ

 هده يف ثنلب م هنكلو ردم هأيم لكرشل اريده نكي هذا كي انك

 1 ا

 "هب ريا رطانةلاب نات مسق ير شرتفنل ا 5 0 .ظولا ' ظ

 ءعاقلا لدا مق ير شيتفنل اليكو نيع م 1845 ةنس لّثاوا فو

 هدادعتساو هطاقن ءازحح ةنفلاثلا ةمرلاب هيلع من ةفيظولا هذه لالخ يفو

 #5 0 ير شتم هتفيظو لثم ىلا لس امم ةئس 54 وأ 8

 000 اح هنزاج حااراطقالاب هدلاو موح ر رأا ةافو دعب هس املا هناجا

 هتءاروهصالخال ا ةماثلاةس رلاب هيلع مم | معلا ادهيف هدو>و ءانا

 هتهازاو هالوو

 ةعااطملا نع غارفلا تاقيوا يف مطقنيال اهتيمعأو هلاغشأ ةرثك عمناكو

 ةميطو نيسدتهملا ةركشت كاذيذأ هفلا ىذلا ناثكلا ايو 00

 مدا نيا نسما عيج نيد ملاف قالو ةعيطع هتعش ىلع

 ةسدنملا ملعب ماملا م نيذلا ءابدالا نيب هتدنافو هتدا
 نوب هيج جيجيعوب ديرو صوب اري عيو حج جا ويض رز كر دلاط 0 ا رس د لع

 دعب وط ويسا ىلبقو اهسارجب هي رع اك عدل ارادم نيع ١ ململةب؟ 0-0

 ' وهو ةيفواملاو ةس رغلا | يتدرب دمع يي ىلا مق ير اشنفم نيع روش ةدضب .١ ه م 50 7 . 5

 يقدبط متأدقو مادقالاو هنأ انوا دس ل 3 ىت>اممرماهز ىلع 2 للزي ْ



 فطحل
 0 0 ظ ّْ 0

 0 ةسزج ةسردم لخد اهلا هلودوبو اف هسورد ةلمكتل اسنرف ىلا

 07 ةكورملا يريصحلا ةسرأملا لحد ؟ههع ةتكس لئاوأ ىفو

 ظ سرادبم يف لوخدلل هحشر يتلا مولعلا أف سردو سب ول سد دقلا ةسردع

 00 ل | اميق كلا قيصر هك أ ريش هباتل قبو انلملا ةسدنملا

 ظ 3 ديفا ركل ةسردملا لذدو ناحتمالا ف حج اذا اليل

 00 0101 ناو نرألا اكلم تاوتح تالثدو# ايف ككمو
 د و زمعة : !: لاحلا بلط يف رمعلا عاضا 2سرد ريب مولعلا بلط نمو
 ! همول.دلا) ةداهشلا لع نيا يناهلا ناحتمالا يدوب َّك ليقو

 ظ 0 و: ةدوجوملاهيراجتلا ”ىفارملا ةسدنه سردل هرتاكذا ىلا لسرا
 ع

 ٠ | ىداو سراب, هتسردم ىلا داع اهسرد ملأ انو نوتسكلوقو رفود |

 ار ناكل د لا ةداهث لاو اهلا ناححالا 5

 | قلعت ناتك ةمجرتب اسرة هن رصملاةيلاسرالا 0 هفلك ليلق دعو

 ظ 001 ناكل ناك ذا نالنول هير ذاتسالا فيلات هبوايكلا براجتلاب

 | سرادم ين هسردنتل ةبسنرفالا ةيئادتبالا سرادملا يق راشتنالا

 ا رجحلا ىلع بانكلا اذه عبطف ماري اكةجرتلامتأو هاباف ”هيريمالا رصم
 1 لضافلا هجرته لخ دورصم ىلا ةخس 2 نما عباطم ىدحا يف

 ساراس ةريهشلا دو ىلك تاجاوحلا شرو 4 ةمجرتاا هده بحاص ١

 .ةمدخ يف لخدو 1484 ةئدس 0 مْ ةيكس اكمملا لامعالا لع تردتلل ظ
 0س لبسسسل| سلا



 4 رك

1 ١ 
| 7 5-5 0 | 1 

 ىاب مس ير سشخفم يرمس كب ليعامسأ 0 : ظ

 ا 0 ع ع 1 : ا

 | مامكا ةنسران رخاوا َّق انثملاب نعت نم لضافلا اده دلو أ

 هلخدا ءاكذلاو ةءاحتلا لا ه4تلع ترو هرم نم 20 ب الو ْ 7

 ”هياتكلا لاو 5 رّقلا يدايم أمف سرك ةياهالا ان و هدلاو مي را !

 ١

 مقار ع ميا هدلاو َِض الو فدر يكل ل رقلا ملعتو؟
 1 ةهيريدلملا اضق

 د هدفا حا را 3 0 52 هأشنا يذلا ا 0 4وءم هدا 0 :

 كدعتو ' اينملا ١ هن دأب كا كيوم داعو 44م ٍظظو م هدلاو لاف ع ١ملا/أ 2 ٠

 ْ ل نك 2 ناكشاب هلا يدنفا د 82- رملل ةملتس ليله هل وصو 0

 ا تسلا 1

 ْ اس ذك ا 0 هل 2 52 ةساو دلا تار رحتلا 3 3 هماعتل ' 1

 ١ مولعلا 0 قلتو ه.ريمالا ةسردملا لذد ١ملمو ةنس لئاوا ينو ْ

 يو ادي ع نيكس وح يف قدو ”هبزماكت الا ةغللا.يدابمو ةينادتبالا | أ

 هي مديل ُهَننَع رو 4. لطل ذاشنا روم 2# هدلاو ةلمرا ١ مالى و ل ءاوا |

 ١ هال هيون دا هناخسدنهمللا ةسردم يف لوذدلل ِهلِهْؤب يذلا ناحتمالل | - يح امسسم هج

 هسحتفأ امف هبأ>:ماو ردم هلوصو دعو ةيضايرلا مولملل هتعيبطب ال "ام ناكل ْ

 اهملااموملا هب انعام لعل هش كف لخد أهريغو أمنملا 3 ّق مولعلا نك

 م ما ةنس بشوت يف ةموكسملا هتلسرا ىت> ربشا ةعضب اهف تك و 3
1 
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 1 ا فيطل نا ي وش ناسالا يصف وهو مهخفلا هدلاو ةلود

 هر 0 نمو قالا ر ةساسالل | د_عولا زحام س معا يآ |

 00 0 2 ل هرآلا 00 م ريشع 0 21 هن وعد ةسدالا |

 . نيرجاهملا مهاوخا 0 ربلاو ريألا لمت ىلع 0 ع موش عاق تح ظ

 2 ضصاخلا ل نك 3 0200 | مهاعشأ و
 ْ هدا رو هلاثمأ ن ا 0 رشاو



6 ّ : 

 ا ارو ىف ةنلاملا نت را دملا ىلا هل هداك عل 5 ا .دموهتل ِش 2 وللود

 ةتامو ةغا اهف ناكو فراعملاو مولعلا| مف ىقاتف
 ا يف و ةطسوتماةسردملاهتبقل ىت >>

 مدق نا دعبو اكبر اماذمالث ةمدقم يف هندعو د نرانا

 ' ملعيف اسال هتعاربو هنغالب ىلع ةلادلا تاداهشلا لانو ةمزاللا هتاناحتما ظ ظ
 نم مدقتب داو ةعوكلللا ةمدجب ف خد عر لا مدق ةسدنملا | 1

 (؟ هللا ةهجر ١ قاسلا يودخلا ا هبا 0 5 ةهظو ىلا ةفيظو ْ

 ىلبعلا هحولا يف هتحايس ءانمأ يف اوان هتيعع و نا

 ظ لاغشالاةراظن د لد ا ىتلا هنامادكت ود نمو

 يتلا وتمزاكلا نع الضف ةيصوصملاو .ةيهومعلا عرتلا نم اريثك هؤاشنا |

 !ةموكسملا هللا تدهع دقو ءوناطتساناسنوةيتلملا لي رردتكساالا لوو 0١
 |ةيردتكسالاءايم ةكرشل امسر ناك اية ريحبلا هيريدم يزال

 هيلا اموملا وناقيتسا ناس بواكل ا
 لح 9 2 و 4

 اةريخأ نيع هتدافسن ةموكسملا ةنمنو هتزعاو هدادعتسا طف 10
 - ي 3 2 0 -_و :

 | ءالونامدخ ىف ادحلز مل ىلا هيرصملا هديدخلا كسلا اطر ١
1 1 0 
 نإريهربيم هر ع هنافاك دقو ءانثلاو كلا نامجوتس صاالخاو 7

 را

 ةرادالا بورصب | ريخ املاعو ع الحر 4م َنَقأَو ثدىح أعيفرت ةءشرلا

 اهالوب يتلا ١ صصانملا مج ِف اماه 1 شل ناك لاه هن قحاو هبال ةحدامل

 ىنغوهانغل ر ا دا ا 4م وعن 7-3 امهداتعا نيدللا 060 رمل نعام



 طولا وعلا رابوب اشاب ضوغوب ولتداعس
0 225222 

 ا مم
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 روب

 | | ١
 اة م

 1 4 قدصو لحو 5 ود ميظع لحر ةجرا هده الق اذا بال

 بادالاو فراغملا نابل عضر دددالا كاك نم ليشا؟ اذنه نأ لاق نم

  لعش ازاتماو ةساشالا بمحو 0 ةراهط ىلع الم> نيع 1 دلاو نمت ا
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 م6 يجي وط طباض هناو هدا كساد هتعاحش ل نم ل يالا ةماعلا

 أ
 ا

 مومتع برح ناكرا نيعو رصم ىلا هترضضح داع م 180 ةنس يفو
 . ةيحوطلا 9 قيمه ري اهلا يف ماها ةمر ىلا يقر 3 ةيك وطلا | ظ

 ند هند وع كعيو في رشلا لع ا 0 506 وذوأ اهطاضل 2 ظ

 اهماهع ماقو دودملا هلق 0 9 زاد 8 ْ

 اغتؤم نيع 1 ١657 ةنس فو ا رطاالاو ركش أو 2 ها هملع قداس | مايق ريذ (َ

 ةير ىلا ماه 1 ياو فد ا تااكك ١

 هتفظويهوف وس يبل 0 نيعاخاد ةئسلا نم ريوس 51 و ْ ,

 ف هياش ةلادعلاو ةهازبلاو طاشنلاو دمحلا دعأ دسسا اهمامز لما *|| ةرضاخلا ظ

 لف د قف اهدنش ةفيظو 37

 0 اهزينم في وس" يف 0-22 هيردلاو هذه ىف هر 1 نمو

 6-0 نم مارب أم ىلع 00 ىتح اراو>و اهعراوشو ةروكذللا |

 هريغو امال رونا لافشالا ةراظن نه بلط دق اهنيسح ةدايزلو ةيندملاو |

 ةده ىف ايعال - لفل ءانلاو هيا كشناب ”هيرمدملا لهأ ه رك ذب غ8 1

 ١ نيباصملا ةدايعل تايفشتسملا ىلع ًايموب اهيف هتداعس ددرتي ناكيتلا ءابولا ||

 ظ لا دل هر م لا مول ىلا هساو دوهمملا هفطلب مماساؤمو

 ليج دعب اليج خيرات تاحفص ىلع ىل يا ٍ

 ةدللا ةلاح ميظن. ْئ هدله>ح نت 1 ىلا رادو ”هبريدملا أ رس نيد

| 



 لارتملا ة ذأ قل < مييفلا اذه بدصب هب رصألا 2-5 ' وطلاو 0 هنأ الا مف ناكو ظ

 ا 20 ٍ :
 ٠ املا اموملا هن ردم ا ةوقلا بترد 0 هج رتلا كَ ا 0 3 يسال ْ

 ٍُض | تاتو ليتلا ةيلادمو يزياكنالا زايتمالا ماسو عم اعيفرت

1 

 5 خيرات ار رادرسلا ةداعس هيلا لسراو كااثلا ىنامءاا ماسولاب هيلع

 7-3 م | مل ةئاس ريوشام | ْ

 قرط يناثلاو 0 ترا وءم ل 0 3 مقل ةمثملا متنا

 | ءارو ني:ءاكاوناك نيذلا شا واردلا ن 4 1 0 انو 5 ىذلا 1

 امها خما# ةللس 0 نيع 2 ا شو واردلا لع تت اعلا اح
 1 : 0 ١

 ٌّ ا - 6 2 تح 02-6 8 3 .٠ 2 ما ] هَ

 ]ا داع 6 يي ىف وبا ةطش ةيوطل انادنم وق هلهد ىلا ةاجا عوجرر ا ىلع

 1 -7 0 : 1 0 اماخ هم 2و َط هن راطب ىح 65 ةداق.رتساو اماح ىداو ىلا ةلخا 3

 هو 0 5 تفار كب

 1 0 0 5 0 ١ ١)

 عسارلا ينامعلا ماسولاف عسب ارلا يدع 5 أ هانا أسان در أم 0

 1 3 م5 4 5 ىف تندح ىتلا ةءعقاولا دعو "هب رمدملا ةمحالاو

 ' همادقاو هطاشنو هتعاجشو هتلاس ىلع هيف هر

 هيصأ اذهو ةمادوسلا ءاحرالا يف : اهزضعح 2 يتلا ةين ل مقا ول عيت يأ ُي

 ا قاتمالا ل امين لمأ اهلا ناوضر 9 همت يشأب ا هروح نا

 00 0 ا دكه ططتح دقو نادملا نضرأ م طباضلا ك1



 م

 ضعب ليحأ اذا ىتح ةفيظولا هذه يف قبو 1؟54 ةنس يف يثابزوي

 يوب دخلا اشاب ليعامسا نانا ن نك اش هيودخ دهم ىف عاديتسالا ىلع طابضلا

 مه 155 ةنس يف لقت م فاقوالا ناودب 2 :هم هن رضح لش قبال

 0 ريبكلا للا ىلا هتيراطب هخولو ةيج وط ع ىلا ١مم و

 اعنا زيبكلا لستلاو هطوخدسملاو ة ةشفن ف 0 يتلا ةد ركا عقاوملا ْ

 مدقملا هزجلا يف تاخد ةصاصر ةريخالا ةمقوملا يف حرجو ةيبارعلا ثداواعأ
 عيبج تذخأ ةلدق ننم ةعطشاو نهظلا نم تجبرخو نرلا ةهللا نا ا

 سرجور يثابكبلا ةفرعع يزيلكنالا شيملا ىشتسمب موعو ذخفلا مال |

 قا ىئش الو «ن الا ةيمومعلا ةحصلارب دم اشاب سرحور ةداعس وهو»

 5 ماكتق قباسلا يوبدحلا هل روفنمل ةلباتع فرشتو رصم ىلا
 اعرك اوذع هندل نه لان هل رذتعا نا دعبو ةلاطلا هذه ىلع هايا

 ا 0 و مهزرفو هطابض كرثو يرصملا شيلا ءاغلا .دصو

 رحبلا مه لكش يذلا ةيجيوطلا يالا ىل اع هب رضح لع ةنايثم تاجرد ظ ١

 اونا ييوترعج 1 7

 هس تتار 10 5

 0 هلانج هيراطب يج 4 ةرادا هيلا تدهع مث ه ٠.٠١ ةئس 9

 اادنموق مفادملا ع نم هيراطب عم ناوصا ىلا ةيلاتلا ةنسلا يف هجوت يالآلا 1 ا

 هيرصملا ةيحيوطلل برح ناكراف ناوصا ةيجئوطل برح ناكرا نيعو املا

 ةدايقب موطرالاو ريرب حتفل ةهيزيلكتالا ةلبلا تفحز الو افلح ىداون

 يتلا ةلملا هذهل ةقفارملا هيرصملا ةودلا بر> ناكرا نيع سلو دروللا ||

 ١ لودكش قيرطب هجوت امملوأ نيمسق ىلا يتزوك ىلا اهوصودعب تعسقتا ظ



 طاد
 سردف ةيلهالا تامل ( نيد ىهزالا ةيعفاشلا ءاملع 0 يلع خييشلا

 ه١؟/م.١٠ ةنس نايدتملا ةسردم ىلا لس 3 * ةكرتلاو ةيبرعلا ةغللا يدايم امف

 0000 تا هدم ةفرفالاو ةنرافلاو ةكرتلاو ةس رغلا ايف صوخأو

 لآ ءاهراالا قحتت دنا قح "هياجيو 5-5 ةبلطلا ةمدقع اًهالخ يف نك

 3 ةيبدالا ةيسردملا ا طا نم يك لانو شاواحشابف شواج ةمسر |

 هسا أبف 00 موه +١ * ةيسأع اب هن زيهجتلا ة هسردم نا لش

 أمهيف لعتو ه ١؟م ةنس هناخسدنهملا ةسردم ىلا لق 3 رع تاو

 غبنو اييكلاو ةعببظلا ةنسلقلاو ةعقتسملا تاثلثلاو ءاصحالاو ةقصولا

 ه ٠١م0 ةنس ةيجنوطلا ةسردمل ىختنا ىتح ةيلاغلا مولعلا هذه نم لكيف

 ف اهاضق تانونيم 0 وح أف قركمو تك ناكرا ةفيظو أمف نيعو ظ
00 

 باسحو قدانبلاو عفادملا ممرو ةيجيوطلانفو "هب لا نيناوملا نرخ

 ربجاو ”هيوقلاو ةفيفألا تاماكحتسالاو روظنملاو لظلاو ”هيوريكلا تاثلثملا

 اد ريح ىلا تذل ألا تايجر كن داك اوجد هلا يلع هةيبطتو يلاعلا

 8-2 الو: رييشلا يواسنر ةلادي زاون تهدم نع هدا ن ونفلا هذه نم

 ةريخالا ةسردملا نم نب جرع ميج ما كولف نشيد يابن وأ ةبنر حم أمف

 | اعلا فو ةيجن وط يح ١ يالا يف ناربسا ةسر راسم ل ها اة ةئس

 ةذاتسا نيعو 1 مزال ينات مزالم ة ةيعر ىلا يقر أهدعب يتلاو ةيلاتلا

 او حم مث نوجيلوبلا ىف طابض فدو طابضلا ةسردع 4( ناشدنلل )
- ٠ .٠. 
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 ل1 كك
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 امر ند هكا لا غب 8 ه ١ا/ا 0

 3 : م رومان افق فلا احا أضف دقي داو طا رع كلو

1 
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 ثكف يلهالا قاتنس الا ةكحت ضاق بنان نيع 1885 ةنس 1

 ءاضملا هعاربو ماكحالا ةلادع 0 الالذ ف رهظا ةريصق ريغ ةدم امف

 راشملا ةمكحلا يف الك ا( ية نيف ءاشرألا هليخل قدس[ اه

 امهم ةنس ”هءأغل ةس اصلا هتا.حاو ءاد ا ع 1 قبو املا ظ

 نيعوةرادالا ا ىلا ءاضقلا 50 نم لش ١1م5 ةنس لت يفو

 ' بابتتسا ءارو يمسلاب اهاضق ةنس وحن اهبف ثكمو اجرج :هيريدل ريدم

 ةموكحلار 1 بج وتسا ىتح هيريمالاو ةيلهالا قوقحلا دنا ةعاولا

 ةمالا نانتماو

 .طاغنلا 1 اهمامز ملتساف اين بري دم ىلا و ل ا ءدب فو

 ِ ” ةخاؤت اهتلالاو 0 8 اهما 4 ىلع 5 1 5 وهو مادقالاو

 هللا تم ةروبأملا 2 8 لع انو هر كتل هلام ركش ىلع ةنسلالا

 ع د هرالا 3 ارمتساو ءاعرللا ماودب



 قفلت
 كينضابتجبعح كيه ري

 ةدمس هوا ىتَح ة هاا ف ا اع 3 ترح الكا ةفيظو هياعلا

 قباسلا يوردحلا اشان قيفو هإ روظغملا 0 3 نع 1 هللا همحر + / 1 اذ زا

 لا مزال ة ةمر ىلا ءاقترالا

 قيكماو ويح ناكرا ةفلظو ةم را ةراظت لع لحل 430

 ا ناك يشابكب ةبنر ىلا ه ٠١95 ةنس يف يقر ىتح ةدماهف

 قلع نيتك اي ريغحا ددطو [شاك هيلا هلا ىلا "هب رضملا ةلمعا عم

 ا شنو :ةننس زم للا هلوصوبو 0 1 امنم داعو مئاولاو مئدا

 يف ماقعاق ة ةببر حلمو ةس را ةراظند هبرح 8 0 مسقل ل نيع ه

 0 ءاغلابيصالا ردص ىتح هذه هتفيظو يف ثكمو ١ ؟ةيكإ ماع

 ةوضنف انهل نواعم نيع نيئاثلا فك اه تاياخلا ةنل تاكش الو
 ةدم ةفيظولا هذه ىف نر ةيركطا تامهملا زرف نويسموقل ا

 ةنس ةيلهالا مك احلا ت 050 اذ ءالولاو ةهازنلاو ةماقتسالا "هياغب |[

 ةسادتب الا ةيلهالا هبردت :<سالا ةك اضَ ةيلاتلا ةئسلا 8 نيع ١مم |

 ةأفاكم ةساثلا ةس رلاب 1مم ةئس َك قباسلا يودخلا مو>رملا هيلع منأو |

 هدادعتساو هصالقللا َ ظ

 ه1 ه-بلبيتيعسلا

1 : 2 
 لعةمئاق برملا تناك ذنم ديرك ىلا هعم رفاسو 4 قيرفلا اشاب ليعامسا ١

 َ هل> ال قحتسا ف 4ع احشلاو ةلاسنلا رع روظاف 5 0 زملا كياه ف اهقاس ْ

 ظ

 ب

 ظ

 ”ةلاتسالات هضرو ىلا ق.سالا يوب دخلا هلروةغملا ةىع هحوت ١ م ةنس يو



 00 7 5 ا 2

 - سلاح
 عوتح»
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 ا
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 ) ». عيارتلا

0 

 (/لوضانالا) ىرغصلا ايسأيف ةتناكةدمب يهو اك ىلا ةبسن يلخامكلابسقل ١

 00 ][ف سردف ةيريمالاهقلولا ةسوتخم هلخدأ افا راص الو ةتيرش
 | ذحأو ةيسابعلا ةسردف زيببلا مف. ةسردم ىلا اهنم لسقن مث هي ركسملا ظ

 رح -حع

 ينا مزالم ةسر لاذ ءاهرالا قدحتسا ىد اعشف امش هسوردب قري |

 اسف 0 . 4 1



 2)('ظ)ذ”ش5011تذخذأذ]1]ز]|]|]|]|] ] ]|]|]|]|]|]|] | | ]|/] /|] ]| ] ]| ]©

0 

 أ

 هك 0

 ظ ةبر هيلع منأو مويغلل اريده نيع ما1894و ه 11١ هنس فو

 ظ انه 1 م لن ىتح ثيل لو ةلللا هتامدخل هلباقمو 2

 راف ايهلااموملانيع ردملا ف رهظأ دقو ةقرشلا ردا

 هتداعس مايق لبق اينملا "هيريدم لاجر رباكا عمتجا دقو - نامزلا رم لع

 ظ داس داو كل انطلا بطلا هيف تبلت امظع الافتحا هعادول اودعأو اممم

 ا عم ىتأ 0 ة ىلع يلاهالا تسالاراهظ'و هلضفلا راهظا :هنانرلا

0 

 ظ 0 دهون رصم ىلا تاوذلاو ناعالا ءاللؤه نوف 5 نيد راطق ىلع

 وحن ”هيدولا مهتدكقا تانوتكل اراهظأو ىلإ د ًامارتعلو و

 ةعط مركو هقالخا: ”ةثامالل عيا نم بوب.# لاش قحلاو هبال هنداعس ظ

 لظب هللا هظفح هلاصخ دماحمو هتمح دعبو هك اردا ينأ-و كول نسس>و

 مدقَتلا رارمتساو ءافصلاو رولا ماودب 58 مظعملا يوبدحلا وءس ليلظ ظ

 ءاشرالاو
١ 

 ا
ْ 



 قش

 | عم هجوت هرمع نم ةنماثلا غلب اذا ىتح ةعركلا ةرسالا هذه ءاضعا نيب
 .اهاضق تاونس ثالث وحن اهيف ماقأو ةيلعلا ”هناتسالا ىلا هيلا راشملا هدلاو

 ظ سردو ةماملالا ةسوملا لخد سو ىلا داع الو مولعلا يدابم سردي

 ظ ةكود ةةررقلا ةسردم ىلا ابم نس 3 هين الاو ب هلآ نيكل اهق ١
 ريك .٠

 | (] ةكرتلاو هيواسن رثلا ةغللا اهق نأ ثبح ليسرا: ةسردق تدوزملا
 ! ِء - : - : 2 '

 : هناك ز.نم هوار 1 اددجح ةم.لعت لوات»عو أريخ؟ دن و. هديا الا نآكو

 ْ ش) ْ م ولما نعاكف ةدياولا هتعرو هدادعتساو هحاحنو

 ظ ىلع ةلادلا تادابشلا ىلع ارتاح سرادملا نم جرخو هسورد مَ 8

 ظ ةراظن. ةمجحرتلا - ًايناكم ١مم٠و ه ١1؟هلب ةتس يف نيع هتعاربو هد ّ

 ةمحلا نم نيتفيظولا الك 8 يلعا دقو تاعورطملا مَع 25 ةيلخادلا

 |0030 لا كلذ نم هتدام ذخامت ءاثلاو ركشلا بجوتسا ام طاشنلاو
 0| كف ةنامألا مل ريت ركس نع كيج ءافرالاو مدقتلا تاوطخ

 يفراسو هنرابوتلا ةرازولا ل هع ف راظنلا ساح ةسارو ةجراكلا ةراظنل

 ظ مالولاو ةياقتسالا 0و2 لع اهتامرو اور

 ' ”هيرادالا ىربكلا فئاظولا ىلا تر م ؟م.0و ىو هره طمس ال 4

 ْ مومم ةظفاحل اليكوف اينملا هيريدل الكوف ةيفوثملا هيردمل اليكو نيمف

 هذه يف هادمأ امل ةأفاكم ةيناثلا ةبترلاب كلذ لالخ يف هيلع معنأو لانقلا

 ةرادالاو كولسلا نس>و ةرادجلاو ةيلهالا نم ةحهملا بصانملا
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 يك مب

 ظ ادد فاصنالاو لدملا ةطخ كاذ دا هن داعس ذخافةافاكمو ًاطيشنت ةعيفرلا

 ظ 000 0 للاسل ف دم لد دقو هن ااربسال ايقتسم اطازموهلاخجالا

 ةيعارزلا قرطلا طيطخم و ةفصرالاو عر اوشلا ميظنم و ةحارلا ديباتءا ْ

 كلذ ريغ ىلا اون و) موبقلا بولك اهياو را 55808 دا عم ظ

 اهريع مويقلا يلاهأ لِزي ل يتلا ةديوكشملا لاعالاو 2 1 "لآن

 نانتمالاو ركشلا ديزع هتداعسل 0

 || هتداعسل دعاةمايق ليقوةيقوثملل 1 نيع م5 هيو 6 يفو ظ

 ءاهجووةنيدملا نايعأ 0 ريع اهلا اوعد ةيعادو ةلف> مويفلا ب 1ك اعلا

 | نورهظ امدخإو ءابطخلا مدقت لافتحالا اذه دقع مظتنا امو ةهيريدملا
 أ
| 

 مهل 4 0 قلاب "املا نودرسو هيداعس قارفق ىلع يلاهالا هي ابيض

 لئاقلا لوش فلسلا نع فاملا هلقانتمل ياخ 1

 00 1 تعادلا كررت“ ويش نرضاطا ىو نمكلل:

 ناريمريم ةس رب هيلع منا طاشن ودجي ةيفولملا هب ردم مام ّز ملتسا نا دعبو

 هنال بوبحلا نطولاوةئسلا ةموكملا ةمدخ يف هصالخا ءازج ةعيفرلا |

 | لاهأ سف كلذ هلدهشي م هيفوتملا هر دميف اريثك حاصأدق لام قلو:

 أ نع الضف الثو فونم يتسردمءاشنايندومحملا 0 اراغصو راك

 ْ برعي أمم كالذ ريغو(موكلا نيسشر" هب ريدملا ةرضاح يف هماقأ يذلا ماعلا هزنملا :

 | تامصلا دماحم نم هللا هصخ امع الضف لا و نيا هي راقب

 يفا 7 ًاقار هللا ةلْخ دماحملا تافصو
 : | ةوريطلادرغا 8 7

 1سم د



 1 هم

 0 الا تاطراخلاوةس 0 ررراقتلا صاصتخالا تالحم ىلا مفرو 0

 عاونا نم اههريغو صاصرلاو ديدملا ندانكة دينملا هتافاشتكا اهبف رهظن

 م1875 ةنس نم سطسغأ رهش يف رصم غلبف تانابنلا لئاضفو تاناويملا
 . ميهاربا جاملاموحرملا همحقع 01 نلعافاف ز.لفتحا ليلَش هعوجر دعبو

 ناكرا نواعم يدم نيعو اهاهحوو ةريخبلا هلا كني نام

 ' لوقغاص ةبنو ىلا قئراو هير دنكسالاب هيركسعلا ةقرفلا نادنموق برخ

 ْ افلح يداوب ةسادوسلا "هيديدملا علا لا 2 نيع مث يساغا ظ

 ظ ةدميف ًادارباو 5 ًاحالصااملا ىوملا لامحالا تدادزاف اهل 0

 ' جوايز هيلا دازو:ككقونادولازادمكح اها نود رض هر
 نميديدملا طخلادمهيلادهعمث ةمدخلا ينةصالخاو هداهتجالةأفاكم ةميظع
 ءالولاو مادقالا 'لع لمعلا هتداعس رشابف قوف ام صرص ةطحم دعب

 ' بلط اشاب فوار هيرادمكملا يف هقلخو نودروغ لاعتسا ال نك

 ' ىلا دامف تاجيالاب ةموكسملا هتبلفةس راب هتفيظو ىلا هتداعاةلداحس

 'لافشالا ةراظنم ًاسدنهم لقت نا ىلا هءولطملا هتفيظو ماهم رشابو ةسهاقلا

 ةبرملاب هئيعو لاغشالا نم نوتسا لارنملا هبلط 188+ ةنس يفو

 ٌْ ةبون دخلا ةميخفلا هر هيلع دريشلاف ةنمردل ا كيرخ كاكا موب ل

 ةيبارعلا ةروثلا ءافطاو همردنجلا ءاغلا دعبو يئابكب .ةبترب كاذ ذا

 1 ةمر هيلع 0 ل ثافملل الو نيع ير لالخ الاب

 هلي يعدي

2 



 ا

 هلييرت ينريصلا يلع نسا ينأ ديسلا نب دمحا ديسلا نب اص ددشلا

 ةغللا يدابم امم فطنقيل ةياهالا ضرادملا ئدحا هكدا 0 51 ظ

 ”ةباخسدنهملاف هنردت :كسالاب هب زيوجتلا ةسردملا ىلإ بم هله < 7 ةس رعلا ظ

 ةغللا عم ةيلمعلاو هيرظنلا ةسدنهلاو ةيضايرلا مولعلا اف قاناعتح ظ

 00007 اد را الر م ايف نع هداجاو هتاجنل رظنلاو ةينرقالا
 0 7 لاح الل را لا لاقل م الرمش اشرف 8٠+ هردق ظ
 ةلاراع رع ةدس اق فكمو

 - ع 5 و م 3 :

 00 لارنملا ةسار ع 0 ىف اطباظ نيع م١141 ةنس يفو
4 

 0 8 راطزوتلا ى ذ عرب الو لو مزالم ة ه0 ىي ريمالا

 رد لس ول وكلا هما را هجوت مثهيسأب اايةمارا مواعالو امل

 للاخ ذم داعو ةفاشتكا هير اع هه رفاطسا 1 و را ا ىرمالا

 نيعو وا هر راح ا ل هد أ تانج نحف عو رشملا اذه

 كوكو ده ىباو ءار>صلاوريررو سد باربو انق نيب اهلثمةيرومأم ىف

 امردونو 1 نيل :ولاوكلا ةساير 0 هيي و امف ة ثكموأ

 لبنلا تاهج طبرتو :هيديدملا طوطملا دمل حاصت قيرط فاشتكال الا

 ةيبهذلا نداعملا نع بيهردلا لبج يف ثحبللو 1 ا ظ

 0000 ال لإ هز ومألا ةداعاو ةمهلا هذه نمت حارتلا ديالا 0
 اذوب ليولوكلاب اسو ومو دونللاو طابضلا ضع 0

 /_ ' ايلا كنام ا 2 روفر اذ يموار 1 0 هلق هاف نادردلا ىلا
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 #« هجر
 هيفوالار يدم يربص اشاب دوم مدنا واتداعس

 ءرءيدعلءم |

 ليم ناش رش نيونأ نم ه 1١١١9 ةنس 97 داعم دلو

 ميج رملا ) هوببأ ىنمف بلاط ينأ نب يلع مامالا نب نيم اماءالابامهبسللا



2١ 
 ا هل تدهش 0 ا 7 نم كلَد ريغوشرلاو ف املا تالا

 ْ || بولقلا هيلا لاهتسا ىتح يناضقلا ىف اك يرادالا مكحلا ىف .عابلا لوطب

 00 26 .ًارامكلذ لئالدو بوبحلاهصخش يف زوالا ب ينال

 | بدأف 10 00 مون أ 1 01 هن ربدملا يلأهأ هوحو ىلع يدايلا

 ا اهي تيلث هعادوب الافتحا ةرخاف "هب ذم أهو 1 ةيردملا نع 2

 ا 0 .مهواق يف هتدامسل امج ”هيرعملا ةصاعلا دءاصقتلاو -هنانرلا تفاعل

 |/ راطق يف ةمالسلاب هوعيش مهما ىتح هقارفا فسالا نم مهلمشي امو يللاعلا

 أ  ةمودش 50 اهف قال ةدددخلا هتلريدم 0 ىلا ص وم

 ' المهنا من ىتح اليلق ثيل ملوهعادوب لاه الآ نم: كان ل5 لثم

 ,هصالخا ءازج اشاب تل عع ةعيفرلا ناريمريم ةبنرب مظعملا ي وبدلا

 أ مظعو تامادخلا ليج .نم نيتربدملا يف هانأ امو دالبلاو ةموكحلل ظ

 ظ كاجرا ويخ هلاك ب اك 1و دنلا ةظدح لامعالا



 هم

 ءاريدم ه.ع ةئساا

 د تاج أ 0 ةدلبااعرا رمح ف رولا مخي درا فلا نع هلوط أ

 ١ رع يفو 3 و ةيلهالاكهل م ع را - ثا 0 نع 9 000

 ١ نع ”بأاب 185٠ ةتس نم ويلو يفو اهل يوم 50 0 تع

 / مسابو ٠ يلبقلا هجولاب ةياهالا ؟1- احلا حاتتفا يف ةيناَقلا رظان ةفوطع

 ببادخ فق ناك ةيكح لك يفو . 0 هةيويدس لا ةميخفلا 3

  ةناس ! ةقالطو هتحح ةوش نابلالا ت باو هبا حيصقب مانا

 هم فاصنالا ءاول رشنو ماكحالا يف لدعلا ىلا ءاضقلاو ةاضقلا 2

 بانملا لَظ ا 3 عوزبو فاستعالاو م ااا سوغع لاوزي يلاهالا

 ْ نم ءاحشلا فب "أظو ّ تيس دمق 57 3 "ب اود مرحنال نا تدارا :

 1 داليلا يلاهال نمضو ةرادالا ف كد مظعال هله ٌوبام معلا ةريخلا

 ظ رخلوا ف ةموفا هثثيع هيلعو نامالاو ةيهافرلاو ةحارلا اهمكحيتلا |
 بيصنلا 0 هيرادالا تبصانخملل نورك أ 1 ةيربدم 1 -

 1 ةسارب 4م اع تعلو 5 ا || ا ند م رفاولا
 يثكم لق و ةعيفرلاة زب

 أ

 ١ هاا ريفونو اح تامصأ ف أهفرص 5 نيس مرا "هير دملا هكا

 ضعب ف 5سم 6 ىتلاص وصللا تاباصع راد عطقف اهلاهال ةحارلا 0

 ءاضقلا راود يف هتامادخ لطج ةينسلا ةموكسحلا تأر ذاو . يو.دحلا|

 تاهزتئئم هب ريدملا كر جاه وس يف أشناو نمالا هنار أف رشوامللا ش

 عع

 نم هيأغ يف ءالع ةرئاد هيردملا يارس يف ددجو يل رطو ةيموحت |

 ١ لّشال 3 ًاعراش مظعالار حبلا رسج ىلع حتتفو نسما ماظنلاو ماكحالا |



 ا ظ 0 منح

 | ةياالتم 1 ةفصبو نيت ىص بدنا هذه ةكراساب ل ايفو 0

 0 ىو «ردخسالا ةيكح هبال قرحاو ةيادتنالا رم هناي 1

 0.111 يلاملا نانا تاقثلا قحتسا كلذلو ركشتف رك ذب رامدلا

 ٠ ةمناثلا ةسسرلاب هيلع مناف ظ

 5 اهلامعاب رظنفااطنط ةمكحل .اليكو.نيع مل ماع رخاوأ يفو |

 | اناضقلا مك 1 ماك الاو ءانتعالا هباغب اهاناضق لصفو اهدا ظ

 ظ لدعلاءاول ا قحلل 1 ردا 3 0 0 َّق ناكو ما أ 36 جالا ظ

 | | 0 ىلإ ىف ةساتب ناك اه لابم_ريغ يواعدلا لصق ىف دابجالا لاو.
 |0000| ا اساس ةدعالا نمايموي تاسلجلا دقع كلاوب ناكو بامتالا
 هماكحأ  لدعو همها - اع ءانثلاب ةنسلالا عيمج تقطن ىتح 0

 اك[ اسكر قراو اممم ةنس لئاوأل اذه هيصخم ف ا دقو

 ةديدج لثالد ةّشاسلا هلا عا ىلا فاضاف قيزاقزلا يف ةيلهالا ةروصنملا

 ةيرهم تلع ىح ماكحالا يف طسقلاو ةهازنلا ىهنمو ةمهلا ولع ىلع ظ

 ا هد كريلطعو ظ

 ناشهد ليلخ ةيضق قيمحتا ةيلخادلا ةراظن هتدتنا ا ءاننالا اذه يفو ظ

 يربلاومرلا رهظاف اهايابخو ا اننا فقكو اهزارسأ حازاف مويغلا يف

 || نمدجحو دقو ( هيلع ىلع الو ولعب قحلاو ) هدب ىلع ةرصن قحال ناكذ ظ

 000 0 يب هتلك ءالغاو هياول رشن ىف ادي جو ارصانا نيقداصلا لاجرلا ظ

 ةنسلانمروتكا ينو٠ ملاظلا يوقلا ىلع مولظملا فيعضلا بناج يف ناك |
| 



 يدا
 لى[ اسال

 ةيلاملا اياضق مسقل بودنم ةفصب ةرهاقلا ةيطبض ىدل وتاكوفا ةمكتلطلا 5 3 1

 ىلع ةهبردنكسالا يف تايانلا 00 هنا تاكشن ,٠؟ ةنس يفو ةيلخادلاو ظ

 تبحاص ةدامس بدتناف ربوتك | رهش لئاوأ يف ةيسارعلا ةروذلا عق رثأ

 كلت يف 0 ةموكتللا الا ادعاسمو 58 ا ةهصب ةججرتلا ظ

 رومالا ضِماَوَع .فيشنكت و بقاثلا 27 قئاقحلا يدب ناكو ةئحالا ظ

 ةمدلا وقح تاز ف عار للك الو للم هذ _خابال فئاصلا هيأت 1

 ا 5 0 0 ١

/ 

 | ىرشا ةئلل ىف اوضغ ىدقسلا الاعا تسهيلا هده ل 0

 ١ | ةعاربلا ند هبرومأملا 2م ّ ْ رهظاف نيب ارم كما عيل تلكش

 31 هب يو و ا ل ا ا ل ل ل ني يي ع

 .هتامادخ قدص 0 روش تغلاس ىّتح كل ق 4 رهشا أم ميقا قدصو ا

 ٍ ها ةيعدعتأو ”هةءوتدتلا ةمخفلا ل عماسم هصالخا لضفو | ١
1 6 :* | 

 ظ صاللخالاو قدصلا ءازج ةثااثلا ةسرلا |

 همفرلو "هب ر دشكس اللا ةمكحم هنايثل امي نيع 1886 ةلس فو ظ

0 200 207 

 ل لد هيلا ماع ءاو ةيلاع ةطساو 1 يوذ ريصن ياسلا بصنملا اذه

 ْ ار عع ةعطان هسردو هب هنأنح تيل هلا عا لياجو ها ادخن ف اي تان

 ١ الامعأاهف كرو هثركف'قاثو: هتمحيىلاع ”هتانثلا ةذهت نوؤش راداف هلا |

  ةلاكو ىلوتيل ةنسلا كالت نم ويلود رهش يف امنع لصفو هتعاربب هل دهشت | 7 يس هيبه سس جد
 . مايق ريخ اهمابعاب ماّمف ةيلهالا فانئنسالا ةمكحم ىدل ةيمودعلا "هباينلا

 1 مال ا ئ 520 نا ةبغرلا ديدش ”هبانعلا ميظع ا



 20ج وب طن 1 تح

 ذي

#1 

 أمن ةسرد_م 3 موحرألا هدلاو 1 هرم نم ةرساكملا علب داو

 ' | عدد ةيضايرلا مولعلا م هي رفالاو ة 1 رعلا نيتغللا ابف ىتلف هيريمألا

 : . ةفاك متأ ىتح ةرهاقلا ف هنزيهجتلا ةعركلا ىلا ام لدتا 5 2 اهف |

 ش ةكعت نم ىار كنذ داو هابل ةداهشلا 5 هي و ةياالأ ههولع

 قولا هسرد_٠ لخدف مكحلاو ءاضتلا نفو ةيعرشلا مولعلا ىلا اليم

 إل ىلع اهف بصتاف ةرادالا ةسردم مسا كاذ ذا اهبلع قلطي ناك يتلا

 1 ة.عض ولا نواملا ةمساقو لودلا قوعحو ةعرشلاو 3 4 . ونأقلا مولعلا

 متاتنلاو هلا رورو عن الا نإ ون نى نيفتلا هنا'فأ اع راف
١ .٠ 2 ٍِ . - 

 أ 0 أع.ج امف
_- 7 

ك دححاوا ام ممتتل 8 كاع نك 0 >6 ىلا 0 ْ
 0 ردم هي 3

 0 ١ ملا/ 6 هدم 5
7 

 يف اهلا رفاسف ةينوناقلا مولملا قئاقد نه ةيقوقللا |

 ف ارحل و دأ 6 الاو لا اكلي 5 000 ىف ناك تابوء_س ا اف ظ

 ذو لايسلا هد اصفو قاسللا ةقالطب كانه 00 دقو مولعلا ض.ءاوغ

 هك سلا قدح 2 ىح 532 || هنوحالاب 1 اللا ل احم ناحتمالا ا

 فيض نادارا ةياقعلا مولعلا ند ا أو ٠ هبساتتتل ةحرد ند 01 ا

 | امهيف ثكمو ةفانئتسالا مث ةيادتنالا ةمكحلا ىدل سك ١ يف يبومعلا |

- | / 

٠ 

 ف ءاقلالا ندس>و عن اقولا رش 8 ةعاربلا ند رهظا كانهو نيتتس هل | 1

|] , 
  1ا 7 . 5 7 0 ا
 ةتديع امملحكاأ ةمادس سه ىلا ل دمو ةفيساأو ه روش هإ لعجأم تامعفارملا ا

١ 
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 ليخت ادنامو رمت يزاجح خييشلا موحرملا هدلاو نه ةسيفونللا' "هيرب
 مولعلا يتاتل ةدلبلاةسردم يف الوا هلخداف نهذلا دقوتو ةهابلا هيف هدلاو

 ًامويف موي دادزت هناكز حالم تناكو هنارقأ لعزافف ةيبادتإل
3 

2 

 يأ - <

 | نم ةحايصملا رفك يف ه ١ ؟ا/و ا مي روش ١ َِق هدام دلو
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 مع تاهجلا 6 هنانتقا ىلع نوتفاهي سانلا ناكو الأ 1١م0 ةنس نم

 الا 10 ره امو ناك امةتتج الا ىوتحم مبا 000 ا
09 

 ا! فظمد د 0 رو هتفيظول داع ةزاحالا ' هنأ دعبو نادوسلا دالب فا

 ا

 ٠ | يف و ةفيظولا هدم ل 5 لازال وهو تلي 00 مق د كنده 00 1

 دو 54 مل ]لد نضفا ناكو 0 21 ةاا قفار ا 2 نسا

 م كح 5 ريدسا ةدم 2 قو مف ىلا 100 3 أ وتس 0 لاب لع راما | ١

 ظ ' ءانع نم وصلا 0 >2 2 هدالل 6 هن دَدَد هلها نيد اهضش ةزاحا تى 0

 ١ فصتنميفو رصل هن زاجا دعي داعو هيلقتدلاة دب رجتلا ةدماهاضق يِ لا ىامتالا ظ

 ركل ةمدخ ق 3 , الا عاس وهو هلق د ىلا ةينان 008 ةباب/ 2 ويأو رمد

0 

| 0 .: 
 ْ هنافأو ضالخاب هب رصملا ٍْ

 ْ ضوخم عاجش لطبو لساب يدنح هنأب ة 4 رئلا |١تحاص 0 دقو

 أ

 | ههيرعز الو 0 مهر , ال قاع ننعا اصملا ت ع قدسلو ل |اوهالا ءمأ
 ْ .٠

2-2 
 0 6 دللا داما ادع م نا رصع لمحو تاحرألا لماوع |

 سقنلاو قسهنلا ىض لجد ل اعنف هي'ال هثمدخ قدصو هلضش افارتعا ظ



 موا ل ل ا للا اوبل لاا طر قمل و طن وذ أ

 59 0 و9 0 -

 هاطعأوهب انك منأ دق ناك ةدملا كتل الخ يفو هيناوج لص قلتو .

 راهسد روش 3 م ةساملاو ”هءزيلكنالا نيتغللا يف هعبطب دهعت دق نإ ظ

 ادع با

 ْ عش لعش نا عطتس :

 | ةنس رياربف هش يف رصم ىلا نادوسلا نم ةجرتلا تداض ذاع الو

 ,اوناك نم اهس الو رطاوخلا همودق ترسو ىولقلا هب ت>رف مة ا

 يوب دخلا ومسهيلع مناف وكل كا ند راص 2 هةعوحر نورظاح

 ْ ةيركلل "كود ىدحايهنييعّت هصاردصاو ةعضشرلا ناريهريمةس رب مظعملا

 هن دل 5 - نلعا ناودب يرصلا ءدللا تار اح 7 قباب ء هلم ا

 فيسلا ) ماب فورمملا ةياتك 0 قم مارا رد ملقا

 هيلع ضع مل هنكلو ةفيظولا هذه مامز ىلع ضبقو 4 نادوسلا يف زانلاو

 هيوذ نيب ابوروأ يف اهضقي روهش ةعبرأ ةزاجاب هل حرص ىنح لل نما

 ظ ملاعلادار 1 امسالو هرساين دمتملالا لاا ار رايدلاك الت ىلا لهو املو هفراعمو

 ' ةكلمةلالجو اسْهْلا روطاربماةرايز كاذ ذا هل حسيتاف هراظتنا يف يفارغملا |

 صامل ب امهضأ م ني ريتك اضنأ ةرازو كحللا تلم ةلئلج زياكن الا

 | ةروطارهماةلالج هديا رق 31 امطلاةلوانع يظح دقو ةيورالا دالبلا يف ةيلاعلا

 هبدوعب ماظعلا كولااءالؤه سو 07 نر زياكن اللا 8 دنهحلا

 9 او>رفو ا تلاط يذلا 0 كاد كعل نادو.سلا دالب 0 لاس

 258 7 , هلأ 0 َىح تال سولاو نيشاش !اب 4 اع اومعتاف 2 > رف

| 
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 ظ ملوهجوت 2 ةفيكلا هذه 2 يدهملا قفار ةهجرتلا تبحاص ناكو

 ةديدشلاةبقارملا هذهو هعابناو ةفيللالاجر ىوس دحا ةرشاعع هل حمس |

 لاط امو لا نم صاختلاو رارقلا ن .٠ اشاب نيطالس تورك »|| نأ

 | 01 هش ا وناك< ام سأنلا 1 هتسأس هاه 9 ةعلخلا ملأ 5 0 نامزلا

 ماو ةهاخلا ةلودل ا تاكعشلاو هيرصم لا 0 لَظ 0 متنلا

 مهرشاع ءادنا ةبغرلا هذه مهنم سناو كلدب ةمحرتلا بحاص رعش |

 رصم يف تارباخلا ةرادا تناكو رومالا هذه لثع ارس مهعم ثدحو

 | نم الام هيلا اولمحو ةجرتلا بحاص اولاَمف للا نحف 3كبفأو ا

 اك مهنكلوهذاقنال 0 3 هلاوروظأ داي اتاك ناك يتلاهتلئاع ظ

 ناب "ا دسك هر اني نيطاللس عجوأ ىتح ىمآلا *يداب ىف كلذ نف
 اهادؤمو تأ اذا 0 عم طورش مس فوعو: رصم للادقو يذلا ءاثمالا

 | هان فلآ نعلقتال ةيلام 5 لاني اشاب نيطالس ذاقنا هل رست اذا هنا

 دقو رسالا نم هصيلخم يف اشابلا ةدعاسم نم نكمتو العف اذهل متدقو

 اذه ثداوح ا نم ةرودلا هذه ىلع اشاب نيطالس صالخ ناك

 لا ةهحتم داصرالاو نويعلاو ةديدش تناك هاع ةقارملا نال نهدلا

 نناَج لك نما

 | ورطلا لك ىف هناخملا لاسرا ىلا رداب هرارش ةقتلخلا سحا املو
2 

 أ ” قدرها 5 مهماما ن م ىئنخا ثسءحر 5 ىلع هل فشل م كك

 ظ | اوأطم مح دّدحاو 59 ةفلخلا 0 31 ةقفصب اون 1 ثدءح نم ٌْ



 2 لاولاو لاك ةلفافملا ءودسو لذلا فوخص و قاذو

 قب وهتفياخ ةمدخو هتمدخ موق. نا طرش ىلع هلالغا كلغب يدهملا صار دص مث ا
0 1 3 25 : 2 
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/ 

 0000075 يي عر ارت |
> 

 وم يردد ©
2 2 
0 

 حج <

 هرج ا / 2 50 0

 ا[ 006
 ا ل

7 

 010 سدو وو

> 

 هوو
000 

0 
 مه عمه يم
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 ا
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 ظ ل لبج يف دكنقو نصحك دق ا 000 ناطلسلا نا نوراه

 ظ قو و تلات :هىلاةمجرتلا هده بحاصاشاب نيطالس ةداعس لصو املف عينملا

 ظ ناطلسلا اذهرفوانرود ىلع ىلوتساو همم هنوراهناطلسلا ىلعهر 1

 هلاجر لمشددب. وهم مهوهلئاقو اهرب دمهيلع جر خف هيبكبك حا وض ل ؛ راه

 موحرملا لدي انهو دك افاق رارابدتا نيملا كلديفو

 اتاري دملا كلت راخا وت علطتسلةبجرتلا بح اص ىعدتسافاشابز ود ىغ

 0112 م ةينسلا صاوالا ترص 14841 ةئاس رياربذ رهش يفو

 00 الج يش نانإ ىودشلااغاب قيفوت ذم 2 كاد
 عاضخاو اهعور يف ماعلا نالادنا ُ عرش املاداع مت م نمو روفرادل

 يذهملا ةئتق ترهظ ىت>كلذ دعب ةلبوط ةدم ضف و ةصاعلا اهلثاق

 ةعمقوم نيرشعو ةعيس نم ل يف هتداعسأ - نراخ نادوتسلا ف

 لع ًاظفاح رولا تلد عم هنكل و ةغباب اا رح :تارضص ثالث اهف حرجو

 سكه شرج م زماف ةروهشملا هندي رحت اشاب سكه اهلا دفو ىتح هتردم

 اك دعو لوك دما اجل

 عافدلاو ةمواقملا نم ةنيارخل وا 5 انلاو طاضلا ئار كلذ دنعو

 يدهملا ىلا ةمجرتلا بحاص ذخاف ميلستلا ىلع 1 عجاف ىودج ريغ ىلع

 0 11 ] هيدبأ ىف ثسدسو. دقو اريشا مول رخلا ىلا اهنمو نافودرك يف

 | راق ىف شطبلا ةدشو شاملا ةوق نم هرمظأ ال هنم اماقتنا لالغالاو



 د 765,

 مدقو قاب لع ع لولا

 فدل هل ّق موطر اكل هن داعس رقاس 5 هده ترها أمدنعو

 ةتنملا كلت دانحال اها دع موحر 0000 1 اها نودروع ناد جوف

 نم نكغ ىَل 5 ل م اا 00 هءدتا دقو اهعع ل

 000 را ولا نا عم بئارضلا ل ببسب يلاهالا يورك

 ظ ليلقلا نود ةموكسحلا ةئيزخ

 موطرخا ىدردم ْق شدصتلا اذه مايعلل هج رتلا بحاص بهذف

 اررش مدق ماع فرىعو وك هده بايسا 011115 نادعبو واتس 1

 راسدلاو ةعدبلا يودو ناداو بلان اغا نا هاد وم اشا نود سعوملا كلد ع

 .. يتدججج مروجو برج نيزك: تنومه جت

 ار 0 مهم أر ا رهملا 0 ”هيريمالا ل اومالا 0 ص اي
 فمه

 ياو خس عزب وح رن داديوك و رات وم

 اخ نوءيطتسال مهعال كلذو مهنا معر ةحداملا بارضلا رقد ىلا

 ا نيفظو ا ل وه 2 اللا كالذ أمو ةرودصلا 225 لع نيمدختسملا

 | مهعسو يفأم ا اوناكداليلا تال 1 هن رمدملا ةموكملا م مل 1

 ْ و ماكو حلا اوداع اذا ىتحةورتلا ْز 5 ارحاو يل ملاهالا لام 1 ا ْ

 بيس اد ره مأ دامو ءاقشلاو لذلا ةشنعم كعب 4 ملاو دعا ءايآ مهئافام أ

 لبقف ةفيظولا هذه نم هتلاقا ل بحأ 7 باط هيلع ءانو لببشسلا ٍ

 ان دهب م ا ا 22ش 222 2 بيبر مل تان سو مسج هس سمو سس سس سس تس سس تهت مص سس شا

 اذه ٍِف 2 يو صو لدي امهم ل | ااحالصان ٠ >7 "الف ك اسرالاو ل املا ش َ

 داليلا ند أهمل امو روفراد يبرغأ ا م ةنعو امم اشاب نود رغ ٠



 « هو

 ا

 ريثك عم امف لات مذ ةحاسلا دصفت رسوم 2 0 2 نهو ةيصوصخ ظ

 د 1 هما ل تاو ريعخ 72م اة 2
 ذأ 0 ]| | 0089ه ١ 1 5 د 0 و و نم

210 

 0طن ىادو قرط ]سوت نم ةروبقملا ةلخرا حاس فو

 ا لوما كم وق ىلا ىدنعو  نلجع نوزانلاف رصم للا

 ظ ةدماف لع يدلل ةلاَخ رلا ءالؤه ضع نو.ةس د ئاح دقو © ةروللا ظ

 ا دقاق رو ممالا قالخا نع ًاريثك ًائيش مهنم رعوا دايخ وة حالا

 .دالبلاىلا هجوتي نأ دارأو ٠ "ال تنمو حاسما لل هن كاف

 ظ لخدو موطرألا ىلا عجرم رانس دصمف الءف كلذ هل 3 دقو ةنادوسلا

 امص ءدق ت تقولا كلذ يف اهم اها نفع ناكو هبونلا لابجراز مث نافودرك

 ليغاهنا ءاليتسا دعب روذراد دودح ىلا كلذ دعب ةحونو ةفوك لا لع.

 ظ ال1 ع توا

 ا
 ىلا 0 ناب هيواسألا ةفواعمللا ل هنأ ردضص نيحلا كلذ قو ا

 ف حدا كانهو هيلا لخارف "هب ركسعلا ةنمدخلا كلم 0 مظقبل هفتطو

اذ هن نيعت و دهعلا كو فاودور سلرعبلا ألا |
 س2> وم 0 ف | 

 ١ /ا/ر#ب 2 0 كاسرهلاو 2 وبلا تروح

 نكح ةقفيظ و نيعت كف اشاب 3 ود مع هو | ناك ةدنلا كلب يفو
 1 ٠ اا

 ا كلَ هتح اكس ءأنلا ف ةجرتلا تبحاصب فرغت كف ناكو قاداوشلل ماع

 ةنكلو ريد لا ناماس اهراثا ىلا ةنتفلا دامحا ىلع هن دعاسمل ةأعدق دالملا

 مل تناك كسرحلاو ه:سولا بنرح 3 باطلا اده هناجا نم نكت م



 يروا ريمة دعا 0 كلير يفهم 12 رْفأ ا١ملمعها/ 3--- 1

 ظ : : : : . ءانيف»يف هعداكالا كلس ين متل هسورد اهممتا هي نمرادلا
 | غل لو ةمح رتلا كسا ناك 7غ ةنس ىف هداه دلاو قو او

 ااا هيصو هليامم ديرب ةسردملا كرتف هرم نم رشع ةعباسلا 1 :,
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 ل

 | . و

 ااا راررلل كتم لا هدردشلا ضاوالا رادضا ارركم كلم: لا

  اهنع شنت يتلا بابسالا عنمل هذتلاو ظقبتلا ىلع مهل ًاثاح رطقلا ءاحنا يف

 | يف ةضرملا تداولا ن نم عش اع هراخأ 3 ةعرسو مومعلا ىلع ضارمالا

 ظ ١ يف نوعاطلا برض نمزلا نم لياَش ءابولا اذه ءالجما دس 3 ممن أهح

 ةاركتاو ع راشاو بةاوعلل ةجرتلا تحاص ردح هيدا راطقالا

 ضرملا اذه نع ثحبال ننرهاملا ءاطالا نه دفو لاسراب "هب رمملا ظ

 1 - - 3-3 35 م .. هَ

 3 ةفراع را كي هحلضم 000 ىد سردلا 4ةفيمح هسردو ْ
2 5 ْ 

 هتملاعمو لاتقلا ضرملا اذه لوخد منا تاطايتحالا نم هذخأ اهمزل

 دفولا لاجر دحأ هترضح ناكو: هللا حمسأل لخد اذا ةعفانلا تاجالعلاب

 ذيحلا لا تهذ ىذلا |

 رياوشلاب دابعلاو داللا لع .تداع ىتلا ةفيظملا لامحالا هذه لك

 , وهو اهب ماق نم ىلا مظعملا يويدحخلا بانا ومس را تقلا ليطلا

1 

 |( صح

 ْ اماسو هر هتحتمو اشاب بقل عم ةيلاع ةبنر هيلع مناف ةجرتلا حاص

 ظ ا ا ا

 لمت و ىلع لحجر هبال حر ا اده يف لوقلا ةلمجو |
 ادالام جال عفتلا هيفامح هم لمع ينثنم ال



4. 
 ةحاس يف مهو فرانعلا نحل مهحارج ىعو يارغ دجأ ةدايش عوفرملا

 بحاص ءالؤه نم ة قدصو ةفار 0 0 م-يبطو لاتملا

 بحاص ةرضح ىعدتسا دب د> شين ميدّقلا شيجلا لدتساو ةزوثان اري
0 

 يف ماقاو ةوعدلا ىبلف ددجتلا يرصملا شبملا يف ًاببط نوكيل ةجرتلا

 ٌْ ثثيح شمل | لالخ 2 قفار وهو 2 2-1 8ك دود ةأاعم

 ع

4 

 يىطلا معلا طاض ىلع ريشلو دهطلا هناغ يي 0

 "ا م راظن تء مه نم 1 هحذتلا ندس>-و ةحارلاب دوعن اى نشا ِق

-2 

 كا

 ِف 0 ولع مد 0 1 ب 0 0 2 لا اد

 رصد ذا ةبكاوإف هن يف هدأ دعتسا ةوهل هو تقررحو موس وفن

6. 

 يف ةماعلا ةحصلاو ةيبطلا دئاوفلاب ال ا عيمج رطقلا نآك كيذيو ا[
 : ب و 1 م نا يع ح5 / 7 55 5 5 85 ١

 ةنفضتم ت ف 4 ذي ااا ١ ةججياو م 70 عجب __ -ِ 7 5 5

 كلذ 8 انملدو للعلا ناخأ ن ِه ةشاولا ت اظفحتلاب ةطاوع تاهللا 1

 < ىح

 يي

 هحصلا ةحلا 5 1 هلمعف طق 00 قى لجرلا اذه وبار

 9 ارب لم هلت نإا> ن ..م هيريمالا تايفشتسملا يف ا قولا حدد نا وه

 نضمن + ىف اريلوكلا ءاإو: ىف الو اهلفانمع ةنس لك ىف 00

 اقنرط ظفحتلا قرط نم كرتي لو مزاملا طيشنلاةض,م ةمجرتلا بال ْ



 ا

 *« ةجرت وب
 7 لل لطم و امال رع وز روتك دا كان

 رمح

 داجدلاع ا 0 دلي
9529-9922© 62 4 0 

 0 رابدلا ل دقوو هددأب ا يذلا 0 بييطلا وه اذه

 | ضدالا 0 موهو تّمولا كلذ 50 ٍجأا ةسارعلا نئذلا

 3 رضح دا هأ 2 عماعملا يف يف اوناك نم م ىلع ءهلضف 0 ةرهك هب رضا

 هنداق نم اع و يزيلكتالا شيلا يف ئئانكب ةفصب ةمهملا مئاقولا عيمج

 م زيلكتالا دب تحن رسالا يف عوقولا ىلا برملا



 فلنو

 لزانملا ىبساىلا اهلضوأو :يرصملا'شيملا ةوق زرغهنلعال هل عيضاك نذل

 ىلع هتد_عاسم يف اوناك نيذلا نيكنحلا نييرصملا طابضلا هناقثنا نس

 نا دعب ةؤقلا كلت تمظعف ءاضعالا نع سارلل ىغال داديل لا

 ةرضحلا ليلظ لظب هماةع فرش ١ رخف كلذ هءاَتكَش ةتدك وا كلا

 تاقظلتل ارهظمو تاق[ آردضم تاارزل ةيسشا 0

 ممالل حجنلا ديش اهف ديجي « ممهلاو يأرا غسيلب لاجرلا ريخ

 مدقلا ةلز نماتما تمظانت" + قاوطاصلا كالا |
 رت ف مئاقولا يفو * متم ريغ الهس لسلا يف هاقلل

 مرضلاكنادوسلاوربرب ضرأيف * اهجتاه ءاجيملا يأ لثم كاذو

 «للقلا نم ءانآق دصاكمسلا ه...غ :هتلاسس تدان ىذلاها تر لل

 ملظلا كلاح ليلي درج نوتم * ىلع جاجفلا اهيمرب فئاتكلا داق

 معلاكرصنلا قيرط يف ةعوفرص # اهيا يرصملا ركسعلا تاكا

 مقنلا يف هللا فيس وهو هفيسل * هبراض رطقلا ريما صاب تراس

 مد رحب هيف ىرجاف ودعلا ىلع * اه رك راوغملا لطبلا اهميعز

 ممحلاو ريبدتلا بحاصمهميعز * مه مأ ثيح رصن دنجلا ائهلف

 مش يف ءاياعلا نمب ومْللا ص * يىلعريمالالظ يفتر. سه لظو

 دنس دلاضصمس انسي ل م ع و ع ب م ع ع يد عمم
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 هتلمعو آند ةلاج ةدايق هب رصملا موكل كر تاانا ةبكإ هي ىو

 هلاح الات رخفلا هب ولاا عفا رداع ومأيق ريخةميظعلا ةمهملاهذبس ماَمفالأتادنام وق

 ناشي عم لا رووح اه هجر هلك أ كلما ةلالج هلع كمتتاو

  يناهتءلاو يديجلا ناشيتلابيلاعلا يوب دخلا بانملاو ةيناثلا ةجردلا نم مالا

 ًارادرس نآلا ىلا لزب ملو ةريثكلا هتامدخ ءازج ىلوالا ةجردلا نم

 هنح اظلم اومدخ نذلا لاخرلا ةببخغ نم وهو ىرصملا نثنحا

 ءانلاور ركملا طا ني تمت دي ركحم

 لباتف راع ةلج هرتلكتا ةيضاملا تاونس سلا لالخيف راز دقو

 بدأ هتعدف ”هكلملا ةل١ل> تاضفت دقو اهنايعا نويعو املاجر ماظع

 ركفد ماغتلا اهاررو نم ةلجو يزكنالا طالبلا ءامظع"اهرضح

 راخفلاو دحلا هيحصت سد مىلإ داعو ةيلع ياسلا اهماعنا ىلع ”ركلملا

 نيد عج دَقْف جرح الواهاثاضف نع ثدخش ميظعلا 3ياعأ ١ | ذيع تئامظ: امأ

 لتاب سا لاتملاناديم ىفوهف قالخالا هنامدو نانلا تاكو شاملا ةوق

 هلوق يف ىعاشلا هانع دق امناكلماك ا

 لعتشت برألا رانو حافكلا موي هتسي رف ىمحي يذلا ماملا س

 ااا انتل كاذناذاسقا نع“ .ًامدق (قث قا ًاقوط اجَرَوم 0 ظ

 ش امو ةمرزعلا ءاضمو ةمهلا ولع ند هن داعس نع رهشا ١ امع الضف اذه

 الو لزاونلا هعورتال باخ لاق ناوهف ةماهشلاو ةفنالا نم هيلع لبح

 || نيب ةعاجشلا حولت لساب عيدو عفر ماقملا ليلج عضو فواخما هعدرب ظ



 مويا وجدا تحب ب ارب ع ةنياهبلاو نت ووجب هيجي

»0( 
 و. 8 |

 ىرمملا نشا ل ةينان ا

 ظ تداولا هعور ال الثا الحر هن رصملا وكيلا 4.4 5

 عيفراادشسملا اذه يف ثلفر مالا رحبلا لحاوسو نك ونسلانادج رقت

 هب رمل ةموكملاو هي زيلكت الاةءوكللاتءمجاف 1/ةئسريتجس روش ىت>
 ظ
 ا

 أ 59

 .اهتالإ وو اع هلأ 5 لع ءزباكت اللا 0 ةلالح اذا هنااا ظ ظ

 ظ :

 نسما ءالبلا | مف ىلباف ليالا ةدب م رة هك دقوا

 حر نك اوس يف هب ريصملا دونحال ايادنم وو ناك بودنه ةعقاو يفو

 ا ه-_ 1

 سسك ه سفن ارطاخم دول اةمدقم ىف ناك ذآ اميلي لح رج ةرالا

 ةهقوم ا دهشو هيلا قوت ناك ىذلا رفظلا هنداق 0 يذلا دل

 يرضملا شيلا يف ءاؤلل نا در ناكو 8 ة'س هزيمججا

 ايف زاتملف فري يلا يكشوط مقوم نارين تمدتحا 5 ةنس لو

 الانا ا احا ونا نحن مى > مادقالاو ةلاسلاب ةججرتلا تحاص

 ثمعفر نا دع زياكنالا ”هكلم ةلالج هيلع تمعناف هيلع ءاثثلاب بطرتو

 ظ ةثلاثلا ةحردلا نم ماخخلا ناش اهراز 3 برللا

 ناكف ماعل ا سدلوب || شتفتل "هن رصملا ةموكملا هن دل رف قو ظ 1

 ظ مَ هحرد لا هتشراو دعلاع 0 هن ووش حالا 6 ىلوطلا ديلا هلآ

 ليش» 2 كدهعي

 ايادرس بدّاو فشلا هلا ةداق هن ريض > دش 6 4مل يفد

 ْ 3 م رْغلا ش ورجلا 0 عراضي 1 2 + و هنو وش 00- ىندكول |

8 



4.١ 
 يي ببي ب بلل

0 

 0 راو دلل لا الام سرادلا نم هجورخ دن ناك ظ
 ظ

 ظ
 ا دمنَفو 1 يزاش ءلارنملا ةداق- هم رالخا ا ةساملالاو ا

 -ََ 7 -ََع سس -

 أديم و ”1 نيس املالا نيت للثخام ا بورض
 | نا دو

 د

 يزيلكن الا شيلا يف طرختاف ةجرتلا حام دائرتلا ب
 نم

 الور صر هب 2 0 أماق اه امنا ايعاب ماقفنييكلملا نس دسهملا هق رق

 ناةلبلا ىلاداع مث ةيكرتل ااةغللا لمتف ”هناتسالا ىلااهنم راسو ةين رعلا ةغللا ىلع

 0 اك هلديق أ انشانا رك اب نع دج يف حداق
 نسا ه ل اودهش نذل

 هنس راربف <, يفو ناعطلاو برضا تاو يف ة اهمللاو 3 انا تابش

 د كانه 5 نيطسافرازف + هلا مد ةئيش 2ك 5 وو الا ءا 0 ةقو

 هل لج ام ةلاسلا نم م رهظاف امدح ف ْط را هنرصللا د | 1 اذذلا

 "داو ةلهأ نع 520 ىلرخ م ران يو ها نيد ل نأ ||

- 
2 

 هتف رف ىف تايب هجر ىلا مث يش ةايرول هرعت ىلا

 ةر ىلا هم لمتنا 2 داق هحرد لَن 726 هن وياوب ١6 يفو
- 

 | 0 07 لارج روجام ةبر يل! امو هج ةنس ريمتبس ؟ه يف يالاريمأ

 !يزيلكن الا ش 35 نوداق كلدب ىفَس م نييكلملا نشسدنملا

 رالآ فرعا ءانش ة ا اطيشل 5 0 هنللا قا رمشناو

 17 مودا ةعفدلا دعب داعف مه ةئس وياون ٠١ ىلا لاكلا | هورع الو

 0 داعو 85 ةئس ا 6 لافت كح يزيلكنالا شيلا ةمدخ

 ظ
1 
ٌ 
 ظ
1 
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 راهن ةذم التلا هاف
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 هب رخش

17 

 اذ مول
 أئمأ 5

 .6 : نع ل 1
- 
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 مولعلازارحا ىلع هب ريغل

 لقوم 0

 | هظفح >
2 ٠. 

 اعن مث ةر . قا 1 لدم ثق هس هلل
3 

 هل يعول 0

ل

 10ج 
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 ةنجرت
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 ةيرحلا ةراظنب نيكلملا نيمرؤسلا هتداعسل مدق ةيرصملا رايدلا هتحرأيم لبقو

 مهلا مهسيئر ةقرافمل مهغفسا رابظا هيلع بوتكم يفارغتوف مرو ةرتفم ةيده

 يروزاع كب هللادبعو روكش كلب ملم لضافالا يقل ع
 نفاردت وفل نع ف هوبتك اماضعباذهو دم يموبب موحرملاو

 د دل نيح 6
 3 كلغ قارفلا ناوا ما 6 ”كالغ عادولا ناوأأ

 ١2 د سقلو قدك © 7 نزل لسا 7 انلعو

 هذه.يف ”فلغتو لينلا يداوو رصم قرافم كلنا عملا مهشلاو ميركل 1 لا

 مهب ودي اسانااهايإ كقارف ىلع نالا ةفسالاو.اهيف كدوحوب هجتنم تناك يتلا 1

 اال تا رطاو ليلا ءاناماكلا كيذللا ك د لا كش
 ابرق كحدم قح نم انوجرأ» اذهل كح كل او

 ىي زوملا ءاضمب داباو لمح و لك رص 2 كل

 نسي نيعوطتل ١ لارنح تنحود 00 5 ةنس ويام 5 فو

 ةلالج هيلع تمتنا هدالب ىلا هلوصو لاحبو ةيزيلكتالا ةيب رحلاب يزيلكنالا
 00 0 اق 44 ةنمار طمعا ١ قو للوالا ةجنودلا نم مالا ناشنب ةكلملا

 را تترك فون كوزد ع بهذو ةيزيلكنالا ةيرالاب ةعرقلاو نيعوطتملا مومع

 اهتقوبو ايسور رصيق جيوتل روض زيلكلالا ةموكح نع بان يذلا ةكلملا ةلالج

 ندعل 11/8537 سطسغا فو رصيقلا ةلالج ن م نصشالاا 0 ناسنن هيلع من معلا

 ةمجرتلا هذه ماتخ لبق هو نالا هتفيظو شو ردك لدا لا ع ا 311 ء انادشموق

 الاس ةيرمدملا رايدلا لل هعوحرو ديدملا ةمصنك هت داعس ءىنها
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 تالصاوملا طل اتادنموق نيع غ1 ينو يويدخلاوعس نم ثلاثلا يدبجلاب

 هنيبعتب يويدخ وتيركد ردص 185 ماع نم ليربا ١ ؟ينو ةينادوسلا ةلجلا

 رهظاودملاو رمل نيل نيرب مولا نات "تدشالو صرسصلا

 وعمو هتمه ولعب دهشتو هركشب قطنت ةنسلالا لعج ام مادقالاو ةعاجتلا نم

 ةنسلا ةذهبو برملا ةحانس ىفاهاذبا تاةيركسملا نرد صوص 00
 أو ذت رارعأ ةلجخو :ةئلاثلا ةحراللا نم مل ناشنب ةكلملا ةلالج هيلع تملا

 باعتالاو قاشملا هلاتحاو هبلق ةوقو هتلاَسب رادقمنيبتو ةيركسعلاتزاغلا همسا

 ناكو ةريهشلا سنج ةعئاؤ رمت 0 يف هتداعس اهرضح يتلا عقاوما اماو

 ةزيجا ةعقاوو ٠ ةعقاولا نادنموق نستفيتس لارنجلا برح 0 سيئز

 كوت ة ةعقومو ةيناثلا ةجردلا نم ماملا ناشين عم ريس بقل اهلجال لان يت

 مظعا هب فصوي ام مادقالاو ةءاعشلا نم ربظاو نسحلا ءالبلا اهيف البا يذلا

 ناشين ةكلملاةلالجندل نم قاقحتساوةيلها نع لان كلذاولاتقلا ةحاسب لاجرلا

 لوالا يديجلا ناشين هيويدحخلا ةرضحلا ندل نمو جروجو ليئاخيم سيدقلا

 ايلادملاو كبشملاهرضحينلا عقاوملا عيب لانو نكاوسو ركوط يتدقاوأضيا رضحو
 جرح الو اهنع ثدخ هيلادطابض ةبحبو شلل مظنت اماو اهنم ةدحاو لكنع

 يزيلكتالا شيل لارنج روجام ةيئرل ىقرت ١885 ماع نم سطسغأ ' يفو

 ل .لكتالا شمل ة ةمدخ هل سسحت يرصملا شيجلل هتمدخ ةدم نال )

 مادا راما لش ىلا هكر دنغو 3١897 ةنس ليزربا :١ ىلا يرصللا 2

 هتمادخ ل يلج ىلع هل ةأفاكم لوالا يناغعلا ناشينلاب ظعملا يويدخلا ومس هيلع



 اظفح اهظفحيو هتفيظوب ةصتخلا تاملعتلا نم هبلا قلي الك ىلا اديج هبئثيو

6 > 5 

 هتابحاو يدوي قبو لوا مزالم همر للا قرا 835 حن لو ىتحو 0

 000 0 ةادلا نرئاثلا داوم اعارم' ةايتحاو دج: لكتب تاون ةناث ةدم
 ا نيعتو 1810 ١ ةنس ربوتكا < يف يثابزوي ةبتر ىلا 200 ةقد

 اي ماا ةنس ربشون © 00 اجرلا 0 شجلا دئاقل

 ىترت 141 ةنسربشون ١١ نو روك ل ذملا اجرلا سار يف لارتح تنجودال

 ايقيرفا ٍيبونج ىلا شوجلا عم رفاسو هتفيظو يف هئاقب 2 1 يثابكب ة ةبتر ىلا

 ةلمج هيف رضحو 1875و 14174 ةنس يف برحلا ران كانه تبش ثيح

 سواوزملاو هرفكلا برحب يددلوي ةعقودو ةيلبجلا انانثوك ٠ ةعقوم اهرهشا مئاقو

 برحب ةيظع ةعقوم ًاضيا رضحو عقاوملا كلتل ةيرح تايلادمب هيلع 0
 انك داش ناك مقاوملا هذه عيج يفو لافسنرتلا

 ناكرا نيعو للبصا يش ةايكب هتفيظو يف تبث ١ 1 | ينو

 هذه ٠ نم ريمون "5 يفو ارتاكتأ نم يقرشلا تع ن1 فدا رألا برح

 يبونج ةيماخل لارنج تنجودا دعاسم نيعو يل ماقُماق ةبتر ىلا يقر ةنسلا

 دالبلا ىلا هجوتلاب ةيزيلكلالا رك اسعلل رمالا ردص نا ىلا اهب ”لظو ايقيرفا
 اصوصخو اهعقاوم رضخل 188 ماعب ةروهشملا ةيبارعلا ةروثلا دامحال ةيرصملا

 يالاريم يا لينولوك ةبتر ىلا قر م ةناماربموز ١8 ىفو ريبكلا لتلا ةعقوم

 دكلملا ألا ةلالجل ارواي نيعو

 هيلع ماو ءاول ةبترب يرصملا شيل لقتتا 8 ماع نم رياني 4 يفو

 بر علا



 ساريك ءابنالا هجوت موزلب انرمادق راظنلا انيلع هضرع ام ىلع ةانبف ٠ وذات امل قبلا

 ُِقر مشل ل ملا 2 الوب اناا : دل نيالا تابيش ةيردد سومرإلا ري دا كري رطبلا

 ها ارحال اذه انرعا انردصاو نيريدلا نيده امهتدعرأ.» مادخو

 وينص فقسا سوياتثا بالا ةرشح ةيطيقلاةناخارطتلا الك ٠ يعش كارد

 بلطو بالااذه ةطبغىنن نم ةموكحلل حشتوةفئاطلا ءانبا نم قيرف عقجا مث

 ردصوهذغناىتح يلطلا اذ.> ماما يف اشاب ضاير ولتلود ىعسف هتدوعب عرصتلا

 ةيردتكمالانارطم بانجو كرب رطلاةطبغةفطعاب "اس قرن كالا ١
 ها فيقسا داعو فالتتتالا دحوو فالخلالاز كاذب واهذكارم لا

 هذهب ىلوطلا ديلا مهل ناك نيذلا ةفئاطلا هذه ءابحو نع مالكلا كا

 ةيريخلا لاعالا اهاو هلل ءاشنا مداقلا ءزجلا يف هقح هتفونف ٠ ةموشملا ةثداحلا

 هذه ىلع ءاشيبلا يدايالا نم هلامو جرح الو اهنع ثدخ هتطيغ اهادبا يلا

 ةماللسو نلقلا ةرابطعو ةرازسلا ليطو ةريسلا نيسيفل دبش

 دابعلا هب عفن و ها هللا لاطا هتطشب ميدملا نع. يتق ةدلا

 رب لالتحالا شبل ماعلا دئاقلا اشاب ليفارغ لارتجلا ةداعس ةنجرت اي

 ىلا رذتلاو زعلا دهم يف برنو نيبقث نيوبا نم ارتلكلا يف هتداعس دلو

 نسح هل نفت ىتلا ةيفاكلا مولعلا لعتو سرادملا يف هالخدا عرعرت نا

 هه>و ىلع حولت ةناطفلاو ةباجنلا لئاخم تناكو نيرهام ةذئاسا ىلع لبقتسملا

 شجلاب لخد هرم ينس نه رشع ةنماثلا غأب مو ٠ 0 4ف هيدلاو رشتساف 11

 ةيركسملا ةءدنألا لاعا لع بردتي ذخاو يناث مزالم ةفيظوب يزيلكتالا||
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 د + ع

 . || ديدجلا يللا سلهلا ررق ٠ ةلأملا هذه ريق اتمهيلع ربك نيذلاةيطبقلا ةفئاطلا انبا

 ا سومربلا ريد ىلا ةجرتلا هذه بحاص كر نظنلا ةطبغ « ىف » هناذتلا داعل

 ابنا ) ليصالا هريد ىلا ةيقونملاو ةيردنكسالا نارطم سنوي ءانبالا ةرضحو
 ىلع ةقفاوملاب 1855 ةنسربقس لوا يف يويدحلا يللاعلا رمالا ردص دقو ( الوب

 هن روص هذهو هذيفنتو رارقلا اذه

 ١85:5 ةنس سظسغا لواا ”١٠1ةنس 0 يف ةخروملا انتدارا تضئقا هنا تيح

 اك ردا اتالم ىلا ةسانو نما كري وطبلا ١ نلاويك_ ءانالا مفر ©

 0 ما نيس نأ روع دملا ةكاطلا نجل حجر صتلاو اهتووشب قلعتي ام لك ةرادا نمو

 هداّتعال انتموكمل هنع ضرعي و ساحل اسئرو ةناخارطبل اليكو نو مزاي

 هديل 3 ماع العال حاز بدلا نلخا نا لحلو
 و هني نغص 5 تي خروملا انرما ىفتقم هناخلا قدصو ةفيظولا هذهل طويسا

 تائعلت ردصا دق 0-00 ءانبا نا تنث دق هنا ثيحو ؟ ةرغ 5؟ ةنس سطسغا ؟8و

 عنمو ٠ < نوافق :تحتملا ليكولا عن :. تايلعتلا هذه ىلع بترتو انرماو ال دايقنالا مدعب

 راد ىلع رجس ةناخارطبلا 2 5 ىلا لوصولا نم هعم اناك نيذلا ةموكحا نيب ودنم

 | ترا ثيحو ٠ ةموكحلا رماب كلذو بلطلا راركت عم ةسردملاو ة.دنكلاو ةيكريرطبلا
 تاروشنملا نم هربظا ام لواح هنا كلذ ىلع دازو انرءاوا ىصع هيلا يوملا كري رطبلا

 ريركتل كلذ ضنقا ولو انرماوا ةفلاغت ىلع ةفئاطلا 0 وم اشي نخرشن نأ تاوعدلاو

 ا” را نأ حو هب ردقكسالا نآرطم تادءازخالا هذه لع: هدعاسو. نمالا

 سطسغا؟ ١ يف خروملا هرارقب انتموكوللا نم سلا 0 اجلا عم مهداجتاب طابقالا

 '” 1 نيب سومرإلا ريد يف هتماقاب كري رطبلا شلويك ا ل 1/559 ةنس

 00 لرد لجأ قرشلا ليلا الوب ٠ انالا ريدب + :ىفاوي ءاننالا ةماقاو تايبش

 جايا داجيا اهنأش ن . يتلا ةرضاحلا ةلاخلا ماود عنم بحي 5 ل ىف ةهكبلاو

 ١ ةي روم ملا مايقلا ةفئاطلا ساحل رسبتي ىتح ماعلا نمالا ريبدتو ةفئاطلا ترد قاقشلاو



 ١ د + < 6

 ةيكري رطبلا يسرك ىلع هتطبغ سواج خيرات ىلع ماوعا ةعضب يضم دعب و

 ةفئاطلا نوءوش يفرظني ماع ىلم سلحم ءاشنا بوجو ىلا هتفئاط ءانبا هبنت

 ةيونحم ةيضوضخ حلال يلج اذحخلاونلسو ةيريصملا ركل 0 ١
 فاقوالاو سئانكلا و سرادملا لاوحا جالصاب صتخت داوم ةلمج ىلع

 يلاعلا رمالا ردصو .راظنلا سلحمب ةحئاللا هذه ترظن دقو ةريدالاو

 ٠ 188+ ماع ويأم ١5 يف اهذيفنت و اهداّتعاب

 هلآ راشملا' كريرطبلا :ةطبغ ةسايرب الم اسلم ةئئاطلا تقلا دقو

 حجي مل سلجلا اذه 0 اهقلا ردا مثا يف هل ًاعورف اولكشو

 0 ءاج ساحلا اذه نا هنظل هللا كري رطبلا ةطبغ ديضعت مدعل أمات ًاحاجن

 سلجم نودي ماوعا ةعضب ةفئاطلا تبل نرادعبو هتطلسا سامو هقوقحي

 كالذ ين ضراعفهعورفو ىلا سلجلا باختا ةداعا ىلا 5 ماع يف تبنت

 نم هك ند كسلا ملا د رطضا سعشلاو ٠ ةمجرتلا هذه نس

 دقو لبق يذ نم امزح رْثك اب عورشملا اذهب ةبلاطملا ىلا به مث ٠ نامزلا نما
 ا : ةجرتلا يى>اص ةطبغو ةمالا ناك نم فاللخ عوقو كلذ نع جنن ا

 لخادت ىلا اريخا رمالا لاو هتطبغب نيطيحلا سوريلكالا ةعامج هل ثعابلا
 رءاواةإح رادصتسا واهتدضعو بعشلا تابلط يف ت رظن يتلا ةيرصملا ةموكحلا ١

 هتاصاصتخا ةحنال قوطنم ذيفنتو يلا سلجملا ديدجت ةداعا ىلع ةقفاوملاب ةيلاعا|

 رمالا اذه ميجا ىلع كريرطبلا ةطبغ ضرتعا الو

 نيب ام يف لقالقلا نم عقب داك ا ًامنمن اهرماوا ذيفنتل ناعذالا مدع رهظاو
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 مهلعلو ةيحورلا ظءاوملا ميلع يقليناكوديلا مهبحمو ماضر ا هتعادوو

 ةيبدالاو ةيذيدلا فراعملا نم هللا هحنم اب مهديفيو

 هيف لخد يذلا سومربلا ريدل أنيما 3 ساموغيوا ” م10 ماع فو

 وجن هنابحاو ةفاك امدقمو هنوؤش عيمج اًربدم ريدلا اذهل انيما قبو ٠ ًابهار
 كري رطبا 0 0 >ناهرلا هنأو وو ينرظنلاو هللا ةدأم 3

 ا1 دارا !رلو# الا كريرطبلا 00 هتمحرلا سويرتمد اننالا

 اانورو ةنقلالاو 01 معو 7” نيل اودقع هل ع بافتنلا ةيطمقلا ةف ةفئاطلا

 ةمجرتلا هذه بحاص ىلع باختالا عقوو ةيطبقلا ةفئاطلا لاجر اوابك و ريدا

 ينظوم رابكو ةيويدخلا ةلئاعلا ءاضعا ماخلا تاسنربلا ةارضح مهمدقتي رطقلا

 ا ْ هئس 6” كاذتقو هرم ناكو اكري رطب هعما يدونو لودلاا اي ل

 | نعةباينلاب لودلا ءارفسوةيبر غل ادالبلا ان !ةفاكن م يناهتلاهتطبغل تدراوتدقو

 ال[ بيترت يف عرش كلذدعب و لق ةراهطوةعادو لكب نيئنهملا دوفو لباقي ناكو مود
 || ةيكبزالا يف تانبلاةسردموق الوب يفةديدج ةسردم أشناوا ماش حالصا او سرادملا

 ظ ةرب 000 نيباقسلا ةراخةسردمو وةك ودان ولا اة راع ةسردمو

 | ا ةفقسأ ةيتؤاتوانارطماذ 2 هرفةشرملا ةسرال هتبانعدحو مت مم م اريثك حلصاف

 | ناطلسلا انالوم ةلالج كلذك فرشلا تاماسو كولملا رثكا هادهأ دقو

 5 ةشيملا كلم أنحوي كلملاةلالجهادها دقو ٠ مظعملا رصميويدخ وعو ضعالا

 رهاوجلاو توقانلا 50 1 اضل هادهأو ةئيْعْلا رهاوجلا عاوناب عصرم جات
٠. - 3 5 3 ٠ - 



 كن 7_0

 د6 1 دو

 سماخلا نازك“ سويراك سوي ريك ةطبغ ةمجرت

 سك ذوثرالا طابقالا كري رطب
 || نم لبجلا تتمزع عدت ةدلب ن1 ةنسا ليلا سال

 هتمر" ف انتعاو )» انحوي 0 هأعبو نييشت نيدلاو نه تايوس ىب ةيريدم

 || رفك عدت ةدلب ىلا هادلاو هجوت هرمع ينس نم ةسماخلا غلب ام دعو هببذهتو

 || ةحرتلا هذه بحاص اهدأو العو اهب اماقاو هبقرششلا ةيريدمب يديعصلا ناهلس

 0 0 ةنس رشع ىتثالا هرمت غلب غلب ىتح ةذيدلا دعاوقلا لوصاو ال يدابم

 تاوئس ناع هدم دابتحا لكي ةينيدلا بتكلا علاطي دخاو أساعت

 ْ ةب نبهرتو تابش ةيربب سومربلا ريدل ب|هذ هللا ةدامعل لك هسفندحو او

 | ةليضفلا 7 هيلع تربظو ةدابعلا ضورف مدقتن هيلع ”يجاو وه ابي ماقو

 || روك ذملا ريدلا نابهر هتوخال ةرهاط ةودقو ًاحلاص هلام ناكو ةنامالاو ةخفلار

 د ا محال نا هفلك هتابحاو يت يف أطيشن ر ريدلا سيئر هدجو الو
 0 حلا ةياغب تتاف ةيسينكلاب ةصتخلا -:ريناوقلاو ةييلا

 ظ هلاعا 00 ظ
 تح هذا : أنحوي ظعاوم َةلْجا نمو ةينيد ةديدع تالاقم يسن م :

 || هلل مالك سرد يف لاغشالا نم ةيلالا هتاقوا فرصي ناكو ادنج اهب انتعا
 ةديدلا فراعملا ف علضتلاو ىوقتللا يف نابهرلا هنارقا قاف ىتح هتدابعو

 || نوما اراس باللا ةرضح هماسو تونبكلا ةحرد زاح م ١845 يفو ْ

 هتك :ةفاشإلا نووس ريبدتل هوراتخا كلذ دعب مت ( هيفونملا ) فقسا |

 ل
5 2 

 ويعم لبيد



 ذوثرالا طابقالا كريرطب ظ

 ساربكابنالا ليلجلا دينسلا ةطبغ مسر

 ا

| 





* 54 

 رين ارطاخو طفاح اًنهذ ةيملالا

 كاانه بلطو رهزالا عماجلا يف رواج ةيساسالا ئدابملا متأ نا دعب مث

 ةعارب عريف يروممدلا يس أو يرومييلا زيشلاك لضافالا هرصع خياشم ىلع

 أمشاب ليعامسا هل روفغملا عماسم تملصتا ىتح ةءاعلاو ءاربكلا نيب اهتيص عاذ

 موحرملا مهتم تاكو مههقفو مهلعث ةصاخ هلاجنا ملعتب مومِل هيلا 'هاعدف

 اها قيفوت ىوردخلا

 غلبت ةسيفن 01 تال ل لاعا رانا ةجرتلا نحاض زييشللو

 اعمل 2 ينغملا يشثاو> ىلع ينبملارم هقلا اهم ملم نيعبرالا وحن اهددع

 لعش باتك اذهو علاطملا دوعس رمش يفملاطملا دوعسو قابيل |ةموظنم حرش يف

 ليعابتا عن ١ ف عوصوم رغل حرش يب 2 ف نيعبراو ادحاو اعف عمج نعل 0

 د اوملاو سيجربلا نيب ةكاحلا يف قاثلا مجنلا اضيا 00 0

 ناب و هني ناك تئاوملا سحاض ناوه باتكلا اذه عضو ماجا نم يذلا

 ا ترج ةيوغللا لئاسملا نم ةرظانم نيراب يف عوبطملا سيجرإلا بجاص
 مالكلا نم احضعب ىلع |اهلماحتو نيرظانتملا رفات تثرواو ةنحاغلا لويد

 مسحو امني لصفلل نرك دلل هباتك يحل بتكف 5 اعنيب رمالا مادو

 ابلكو دادضالا ءاهما مرش يف دانسالا قنور هتافلوم نم كلذكو اعفالخ
 عفنلا ةيمومع دئاوذلا ةليلج يفاعملا ةغيلب كسلا ةعراب

 هللا هجر امه ماع يف ,تناك لعب مقانلا ليلجلا ملاعلا اذه ةافوو

 01 هاا هر هاتلاا هك مر ةسنلاو ةعب
 سس تك هج و هوهيهحسل



 د مو د

 سيئرلا ىنان ةفيظو نمزلا نم ةدم

 كلاعالم هل ةافكم اهي يالا :ريشالا صراع فد
 يذلا ليئازيم سيدقلاو جروج سيدقلا ناس يلوا ةديذعلا هرث 1 ةليلجلا

 ةيرصملا ةم 8 هلآ هتدهأ ىلا يد ١ ناسا اد :انثو ارتاكن ا ةلود نم هأتا

 فزوح اوس 5 نا عبار من ران 0 لان يزلا سلا ناش انلاثو

 اغلا ةلود 0

 ىتلا هلخادم ةدايزو ءاراشلا ةراح ١ نيسحت نولي ماعلاو صاخلاو

 0 دنص ىلع دريسام نوحبفيو ةمجرلا نحاض ةرضح ةياردو ةيانعب تاصح

 ) 0 ) ناخدلا ىلعمسرلا ةدايز عورشم ةطساوب لاوءالا غلاب نم كرامج

 3 د وهو ةيرصملا رايدلا يف فنصلا اذه ةعارذ عنمو هترضح هب عرش يذلا

 اجر نيب كلاخنلا ن1 هللا ناكل ةدتادلا ميظعب دالبلا ىلع دوعي ام ماتهالا

 رصعلا اذه

 ج02: و ح٠

 2 يرايالا يداحلا ديع 00 ةليضفلا بحاص ةمج هم 6

 ا رهاملا ظفاحلارثانلار ءا 7 رالاىع عزو هللا بدال: مامالا وه

 يبفاشلا يرايبالا امن يداملا ربع عيشلا دكاردلا

 دحا يف تلت هدشر غلب ألو ةيوبنلا ةرمشنلل ؟*5 ماع لاضفملا اذه دلو

 بلط يف ةبغرلا نءرمظاو ةيب رعلا ةغالا يف ةباتكلاو ةءارقلا ندابم بتاكملا

 ةيانعلا هحضهو لقو أصوصخ هلايقتسا ن مدح ى 0-12 الا لعح 5 معلا ظ

 ممم مس ل ام 1 دج محسسس ع ماس صال ا 00



 رايلك ديرفلا رتسملا بانج

 « ةيرصملا كراهجلل ىمومعلا ريدملا »
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 دي

 أ نونفلا يف هريغو كلفلا لع يف اهن« ةيرعلا ةغللا يف رك

 دودعم هنا نع ا اهو ةلعلا ةلودلا 0 ف ةَرَمسلَخَم شو ةبرخلا

 و 3 .٠

 لاصخلا نسح لع مالحو لاملاب هنيز نم ناسف ءالضفلاو

 50,7292 جح وسلس

 2 ةيرصملا كراهلل هوما عدلا درايلك ديرفل ل هرصح ةهجرت 3

 سرادملالخد عرعرت نا دعبو ارتلكت !لاعا نم رتساسيل يف هترضح دلو

 لكدسما امل مت نيعو عربف مهملا ةعساو هتك رده تناكو مولعلاو نونفأا قاتو

 يف لوخدلا اهيف بلطو هل اً اهذختاو ةيرصملا رايدلا ىلا ىلا هسورد

 ةطسوبلا ةرادا لع ايلام اقارم ةيداللم 187 ةنس نيعتف ةءوكحلا فئاظو

 هذ ع ا لراعاو قرأ ىتح 417 ةيدعاخ ملف لوي لاحامو

 نيتاه لاعا ءاعاب اًعاَق يبو اها ةيويدخلا تاروبالا ةرادالو ةرادالا

 00000001 اذملا نرش اطالخ ىف قرع تاونس ثالث ةذم نورادالا
 0 ماوهو كراجلا ةراد اذ ا 50 نيعو |عنع لصفنا 18075 ةنس يفو

 نأشلا ةريطخلا ةئيظولا هذه يف ن الا ىلا

 01 كلل لق نم ن 211885 ةنس ةيارعلا ةنتفلا ران تدمح امل هنا لع

 11/101 رظظنال لكش ىدلا جلا كر نيا: نوكل هتفظو ل يف وهو

 00 ةرادا ل فايع بوني ةموكللا نم بودنم مولاوهو 0 وعتلا

 ساحلا اذه يف ىلوت دقو يدإبلا سلجلا ينو سكملا ةيعمج ةرادا يفو هايملا



 ا ل 5 100
 0 1 00 . 1 55 0 0٠ ا 20 1 ق١ 4

 يك 00

 'هيايث رفعو ههجو دورابلا ناتد دوس دقو ةيرد كلا هو ٠0

 دقف نوخرورملا هيلع هركني ناردقي الركن اذو ٠ نوماعتلاب ءىش هبشا ناكف

 رش عساتلا رصعلا داوق ةمدقم يف ور 1 هناا

 يف كلذو ةيجيوطلل اهاع ارظان نيع ةيلعلا ةناتسالا ىلا عدتسا الو

 قحفلاو هلت تيركلابلاو لسرا ايم © انني مقوم 17 ١ مز1

 لع ةروثلا دمحاو نسما نييبيبلا ناب قفوف مدقو قاع ىلع اهيف ةكاق

 نييتي ركلا ١ تااطل اناا صا ةيواعم طور

 طورشلا ضعب ماتا دايقنالا ىلع مرابجال طغرانرالا دالب ىلا لسرأ مث

 ضع ةفاضاب دوسالا لبحلا ؟  قاطن عيسوت اهله نيلرب ةدهاعم يف ةنيعملا

 هنععاش ىتح هركلاو روغتلاب طوانرالا هلبافديلا طؤانرالا ةيالو ن كالا

 0 1 هلييس يف تضرع ىتاا تانّقعلا لك نع مغرلاب هي آلا هول مهناب

 ١ هتي روم 3 ماقأب حاجتنا

 6 22 2 2222 22 2 هسلفُُْل6ْاُفُُْلُْل1لُْلْ 2262222225222 م

 رصحو ك0 قوذ راه ةفصإ انأملا لأ ةعاود لسرا ١ ملم 1 يفو

 عم لوادت هنا ذكلقو عاشو ةنسلا كلت فيرخ يف ثمفا ىلا :تاروادلا
: : 

 ةثالثلا ةفلاخلا ىلا اك رح ءامضنا ناش ىف كرايبب نس
. 
 ع

 ةيرصملا هل اسملا َن ل دو ردنومداريسلارم ةرب الل صَم ىلا لسرا اريخاو

6 ! 

 0 1 00 7 2 ا
 اهريدي نالا ىد لازن الل هتب روم اهو ةيلغلا اةلودلا نع دك ةفضإ ا( 9 قلو

 00 ٍِ 5 يق 3 50ج
 له و ه.نحال ا ةسادسلا رايت 2 مدع مواقي ا ندسحو ةياردو هةجخ



 دي مد و

 قليفلا ةدايق اشاب , رات ولئلود لس ةلعلا ةلَوَدْلاَو اسور نيييرخلا تنس اذه

 يف ذخاو ايسا ةهج يف نيمجاهلا سورلا درا لسراو 3 00 نم عبار ارلا

 01 | دملا دع ناطلسلا ةلالج هل لسراف ةيظع ةربش برحلا هذه

 ررشلا نق رشك سماحلا ىو «٠ يزاعات ؛ ةيقلو عصر ا يناهعلا نا

 وهرلاعا ظعم ن ناك الو ٠ مورضرا ىلا ربقتلا رطضاف 00 هَ

 ا 0 اشار هبانالا كذب قات برملا ءذهىفءارجا ام

 ةعلقلا هذه نع ةعفادملا يف يزاغاا ةلود تايشل نأ هلآ ك كلذو ٠ ةلعلا

 ةناؤعلا شودلا مامار ءالا ئداب يف رقبقتف يسورلا شيجلا نك ةنيصحلا

 رطضاو ولوي" "يف تثدح ىتلا نيوز ةعقوم يف يزاغلا ةدايق ا

 ةعلق فو لوو ردتمكلا ا 00 و صرقلا راصح كرتي نا سيروم دئاقلا

 0007 1 د اننا نا ىزاقلا يار نم ناك هنا ليقو ةسود

 ةعانلا كلر هرعاو ةناكسإلا 2 ىبرخلا نيلحلا هفلاشت 001 عايض نه

 000 ا اسم ىورلا ميلا رووت كاذ ذأو لعق نيتسوزلا ةقحالتو

 اا نان شح 8 موحملا ىلا اوداعو نيبسورلا ددع فام هل هذ

 ىلا 0 كيو 2 يفو رق هيما ىف | رطضاف ودعلا سدح عض 0 0 لهب

 هاطعا ا.سور 0 نا 32 صرقلا 6 5-12
 لاح

 نكف 0 ةعلقلا نإبو 0

 عافد , مورضرأ 5 ةاد دقو 9 ماظنن ها ا 0 حلا نوببلا مزالف [يلا الو

 نك هنا ل ا همك نم ةليعل قئتاوا ه م2142 تآأ ا

 ىلا ةريخالا ةعقوملا ىف دهوش دقو لاتقلا ةحاس 1 ذا ل لل نايع رطاخ



 د 786 د

 6 يزاغلا اشاب ران ولتلود ةمحرت

 لسابلا مادقملاولضافلا ملاعلاو ريهشلا نافتملا يسايسلاو ريطخلا ريزولا وه

 ةيرسملا كانا ناك وةلملاةلودلا لاطو ك0

 يدايم قلتو 2 ا 1 ةصروب ةئيدم يف هتلود دلو

 دهع ةسردملا نم ةحورخ ديو ةيلثلا ةلايمالا اة مت مث اهيف مولعلا

 دع ناطلسلا موحرملا نبا. يدتفا نيدلا نع فيون سريلا يردك 20

 ةلوادلا تابارأ ام 4 مهملا هزه ىف ة الب وط ث ثببلي م مل ر.زعلا

 ينائعاا ا طابض كلَس 2 مظتناف لاا ةناتسالا يف ثنا وا. تدخل يتلا

 ةقر ىلاو 251 هنا اخي نو لل ا 17 هب [شابزوي نيعو

 ولعو هدادعتساو هطاشأ لع لبلد اذه همدقت ةعرسو ١1874 ةنس يالاريم

 5 ٠ دوسالا لبجلا ىف 1871١ ةنس ىلا 1870 ةنس نم ناك دقو ٠ هفراعم

 سي راب ضرعم ةرايزأ بهذ ام ١5717 ةنسزيزءلا ديع ناطلسلا هيعو ناك

 اه نقاوأ تشاو تلا ةنعفلا دامحال نعلا ىلا لسرا 1874 ةنس رخاوا فو

 ةدايقلا ماه مايقلا نع هعنم اضرعا صرف اضافي در طاق ١ اا نو

 ةمجحرتلا بحاص ة ةرضح- ىلا هّتي روم 1 ديعف

 ل ركلابلاو كالذ دعب نيعو ريشم 5 قيرف ةتر يلا يقرإ6 ةنس يفو

 اا 1 ةياث ديعأو كسرحلاو اينيمراو راغلبلا ىلا لسرا اهدعإ نمو

 والا يطا رم مو .انع ءارحاب كلكو ةناتسالا للا للطو

 -ل-اساسساااي



 ةيحو صح صب هب انفع © دع تاءودمم م تيسمصو دع.

ل
 

 وع
 لمد

0
0
1
 0-0-5 مسكس سب يتب را 

 _- 00-0 هي 00



56 

9 
0 
1 
1 

5 َ
 ١ ه

َ 



 د6 01
0 

 يسلاو او ريمالا 00 0 دلل رييخلا هتدافا يف مهصخاو هيلع د مراكا

 لها نم ءازعلا ٠ نم 0 مهتيانعب 0 دافتسا امم دافا دقو كلا يدمملا

 ظ نع نوحرخ ال م باوص ١ نيبقفتملا ن م رصعلا اذه يف نم لكو رهزالا

 ظ هتذمالتل ةذم الت مهنا نعوا هيلع ةذلتلا ةرئاد

 ىلع نيدلجم يف ةيشاح ركذلاب اهارحا تافلؤم ةجرتلا يحاص زيشللو

 ميهاربا ا حرش

 7 كاسملا فيلأت يف دوق واب هان تاتك و: رورفم نكح ناويدو جلا

عسأا يبا ريسفت نع ةيشاح وه ب اتكو دونملار
 هفيل 1 ماتا ن ع ماما هقاع دو

| 

 ظ معلا رد هول هولم قيم 1 - تافلت ل هذه ن د 0 ََس لع ةيشاج هلو

| 

 ١ نهد رك يعابسلا 3- 3 بلا ةديقعأ يروويلا

 ا ىح ضارمالا هضاب علا ٠ ند مده 17
 لعل ا هي موزأ 0 هثر

ناك ام" اللا يشب م اهنا ىلع ردع
 ىوقلا كف هاصا ال كا ريغلا 00 سم نم 

 هل هللا رفغ ةير ا ةَنَن هبر همر ىلا اذولاب ١ لقتنا م

 لمحو تهم ب



 دي م مساوإا

 7 الا نيَشلا ةليضفلا بحاص ةجرت 6

 املاح لع نب ميهاربا نيشلا ر أصلا اذه ءالع يشو رهدلا دخوا

 يراديودلاب ةرهاقلا رمعم يف دواوُ وه اما موخ ىربش نه هيوبأ ىشنو

 هن ام حل ل لولد تا ةيودثلا ةرك ملال 8 هنس يف هتدال الو تناكو

 هنيبج ىلع حولت تناك ذا لزالا مهب ءارعلا ميرأت يف هل :رطنم قدلا ميظعلا

 يف متهاو ل دحا لذد هتلوفط نم عرعرت امو ةنطفلاو ةهابنلا لئاخم

 روضهلا مطقنا كلذ دعبو 1١7١ ةنس ىتح هتوالت ةداجاو نائل

 الجو ليصحتلا تي دهتجاو رونالا رهزالا عماجلا خِياشم ىلع علا سورد

 يف وهو هريغ هلصح مل ام نسلا رغص يف وهو لصف يلاللا تاعاس ارهاش

 ينو ١١ 1” ةنس ةياغ ىلا هتيو مزال نهب ددرتلا اا الا فرعي ال شو

 عاني لو سب د رادتلاب نسا ادتبا ام هور ن - دق ناك ةسلا دج

 بتكلا حرش ف مهلع رو فدل 5 ١ هاشم 5 انما

 ن6 فوضت يضاقلاو هليركلاو ةيببعت | بضقو لوطملاك ةلوطملا

 نامزلانأسرف هف 5 وب قافا٠ لئاسملا يف عأ : 0 دم

 ىلع ةباطغلل يصن لضفللاب نوفراعلا هل َرقاو هركذ العو هرءا ربشالو

 نيئسلا نم ن.رشعلا نع فونت ةدم ةيطخلا رها ىلوتف رهزالا عماجلا رينم

 هتاقوا تقرغتساو هتلغش يتلا .هتبب يع ودل لا اهنع مطقني مو

 ناكو ءالضفلا ةلحاو ةذباهجلا جام 2 ذ مهنع ذخا نيذلا تاشملا اما

 را



 2 15 ريك ١ 4هسردمو 100 نيع هسردمو 1 رطبلا ةسردملا - يشف اهاشنا'

 0١ ريكسألا قر دكاوو ا رمع ف ل نا قسد عراد 0
 ةفلدتع نكااما يف سراذملا نم 5 ذ ام ريغف

 0 ل00 ...ةردكمالا ةياردتاكو لدملا باب ةستك هنايا فا قبو

 ليثاخي تنوكلا موحرملا لام نم ةيردنكسالا يف هيلي زارإلا ةسينكلاو ليوطلا تا

 ةسيدكو ةروصنملا ةسيدكو عبسلا نوطنا اجاوللا لام ام ةرهاقلا يف اربش ةسينكو ةنابد
 عضب ذنم ىعسو يداواا ايشارو هو رةدكسالاو ةنطاو سوطرط ةنستكو ديعس وزب

 م1 رار ار ةيرلاا دق عضوو ةرهاقلا ف نا م

 لق هللا "همر ىفقف لجالا يف هل حش ل مول ١ ءاضقلا نا ريغ رهاب مي ءظع 1

 0 انب كمي
 0 كالا ديل يلا انوي ةكرشو ةرهاقلا يف ةكريرطلل“ اراد 1
 نيالا ءانعالاو ءارققلا ةلاعال تاينملا نم اريدك فلا جرهاةلاو

 رددلا ايخ قانللا نسل ىلحملا روقو هجولا قلط نضحلا قيطل ةجللا ”يوق.ناكو

 0 التماو * ءرالصإ عل كاف هيدبو

 دئارج ةهتنبا دقو ٠ 1/ ماع ولو رهش نفر اتلاف ةءاوقم هللا مركا قوت

 هللا 027 ٠ دلني ريال قنا نطقلا هالتقفا هلع فعاو اهبراشم فالثخا ىلع رصم

 لا دب ل فئاوطلا رئاسو ًاصوصخ هعفئاط ءانبا مهلاو محارم نوع "هن دج

 يقاقبلا يلا ”هنا ًاعيمح مدقف نع مهازعو

 2 7 و سس



 د مسا د

 0 روع جم ومال وقحسوع مساع هيج

 ءاظعاو لاللجاو ماو ا 1و ةل ١

 ةيعيبطلا ةفسلفلاو خيراتلاو يرظنلاو يلدالا توهاللا اهيف سردف ةيمور يف سوساتتا

 لانو ةيلاطيال'و ةينيتاللاو ةياولا ةغللاو هلا مولعلاو ينوناقلا قحلا معو 0

 ”واعدتساو ةفقس الل 2 5 ةسردملايف وهو 1 ةميسو ةيف- افلا مولعلا 10 ف

 1١885 ٠ ماع ع لع فقس“ هةنغو قسد ىلا توك سوضنعلكا كري رطنلا 0

 خاصلا انحوي سيدقلا ريد يف ةفقاسالا ممم عقجاف سوضنهألا كري رطبلا ىنعتسإ ع
 كلذو قرشملا رئاسو ميلشرواو ةيردنكساو ةكاطنا يمرك ىلعأ اك ري رطب هدو نات

 ماع نين الثو ةئ الث 5 +1 ةفئاطلل ًاسيئر ىتب دقو . ا ها 0

 نيب برغ و ماقنالا حالصأ ن نم نكمو ادن از ًاماتعا اهحلاصع 0020

 ةسردملا سسا ءانثالا تالت يو يب رغلا 0 ٍيشقرشلا باسحلا لدبا امل هتفئاط ءانبا

 ةياعرا لك ناطانلا انالوم.ةلاؤلج نم يتلف رياز ءااعشالا ناو توري ف كك 1

 35 0 ا مع لوالا فنصلا نم يديجحملا ناشدلاب قيلع معلا و ماركاو

 ' | مولعلا اوسرديل اذيلل نب الث اهيف عجو و دوجولا ملاع ىلا زارت نيع يف

 أ فلا ١7 وحن 1885 ماع ىلا ةيكري رطبلا يَمْرَك وئاقثرا ذنم اهيلع
 راز ماتا 0 اهاتاف ةيمور ىلا عسا لا سويب ابابلا ةسادق ”ءاعدتساو

 قفتاو ٠

 كلغ نويل نوطاريمالا ل اباقو ماعلا يوسنرفلا ايضرعم ءم رهشو سإ راب و نوم أو ايلوسو .

 ”للح ناكم لك يف يقل اسنلا روطاربما ةلالج راز ثيح انيفو ايرافاب و اكجل ىلا رفاسو

 ةماعلا اللا ةغللاب نيتيطخ “اعف ةيموؤرت قاكتاتلا 0 2 م ١ 7 ماقو

 ةيقرشلا ه5 1 ةسنكلا قوقح 0 تاماحلا يف

 ةناحسالا أ ه ابروا 7 ةيمور ىلا تاو ليع 2 ولجا ءاضقا 0 رفاسو

 كح وددع كيفن ل ةق لا 3 ١ رتامو اص هوصخ هتفل د وويصم ف 1 5018 أه ىيسو ةيلعلا
 آ 235

 ا جا

 ةيقرشلا س انحلا قوق 7-1-1 00 ةنامو 0 ةسلنل || ترارقو 4 د لانف امو رع ةكئلوت كلا

 هتفئاطل نرحام اهيا قرشلا سئانك ءانبا.باذئحا نم ةيبروالا ةينيدلا تايعمإلا عنمو

 ”هعفئا را ٠ ف سلا ا مظعا هسفنلو ةيلعلا ةلودلا 00 تازايتم الأ ل

 00 اما , هريغ ليع 2 025 1 0 َن كلا ةعفرو حاجنلا قرط 8 ومايا ْ تا

 ةيجمسص ا د ل ا ا ا
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 ا ا

 فسوي سوي روغإرغ كرب رطبلا 00 ذا بيطلا

 كسار لآ ال لك ك0 نوع الو ديقنلا تفنن باعرتسا لوا ال

 نم 63 يذلا ديحولا لجرلا هنا وب 10 نمحلا ”هنود قيضن امم كلذف ةروكشملا

 دم ل طاشو ةلح سطل اق ا ارسلاو دجحلا جوا ىلا اهعفرف متفئاط دارفا
 ىلع ًروبص تحن“ فيك صرفلا صنتقي ب[ه الو لجو ريغ امادقم ةمملا يلاع ناك

 0 كو ربع راك ءاشنالا يف اًميلب الو ةّضراعلا يوق نكي مل هنا آلا هراكملا
 0 ذ بيطا خيراتلا هل قباف اعفنو ةربش لضفلا لاجر نم هي رمداعم قوفي

 نانبلاب هيلا راشي موقلا رباكآل رظن عضوم 01 كا خعلا راما (نوةراعلا نو ؟«اجلا

 ف ”هاتا امي لابلا جي راسم 0 تامو تاياغلا ىعمال شاعف ٠ لاعتو فقوم 1

 دشن هلاح ناسلو حارف ر هتفئاط ءانبا تدافا يتلا لامعالا لياج

 داما ىدملا ينبع يف رمصقب و بلطم 7-1 يتمه يدنع 9

 ل لاع نم بسلا, هقب زعلك نم ١85 ماع ديشر ةنيدم يف ديقفلا دلو

 غاب ىتح اههف ىبرف ةيردنكسالا ىلا ؛ءدلاو هب رجاه مرمت ن ءةسلا لك الو مالا
 د0 طول 114 ند ا راح لع رخال ءاكذلا رئامآ كناكو ددشا

 1 نانبل ىلا رص حربف ايندلا يف دهزي نا 'هل ىءارت ع ةيرصملا ةموكلا يف مدختساو

 ركلات مو 0 وس نع علو لالع هللا ةداعل و ايفار ضلخلا ريد لخدو 4
 ص

 اخيه افظوم ر 44 0 هب مرصملا َة هم كا نإ 3 هلا دلو دهزلا اذه ا 4 ة:حوأ ىلا

 ا 5 2 1ك ىلا هفئاطلا 8 .تحيرو هم ا

 سردقلا ةسردممىلا لسرا م زيزغل نييعوسيلا ةسردم يف ةيللارذلا ىلع 2 دقو

 يا ع
 "يللا
5 

 يجاوب جو وب مدر دا 7

 ربو رب سلا

 79ج رجم



 دي 709
 ك0 ا

 ظ بصانملا زاقتل ثادحالا اهيف جرت ةيسايس ةسردههشارصمى راس ٠ ١
 طاشنلاو ةمحلا مهيف يبري و هدنع نيمدختسملا ءاطخ مي وبف ةيسايسلا || |

 'هنا ىتح ليلا ديدش وهو ةيرعشلاو ةيخيراتلا تاساتقالا نموا
 اماوعا .ةلكولا يف هعم قي يذلا لاتروب دارجرتسلا تافو لهاريتل ند

 ٍ هدول دلاولا ةيحم هيحي تاكو ل ا

 0 علطإ كنان ريغ يف 0 ا١ردني لغشلا تقو تاو داح اأو

 مف رم ا دروألا بانج اهزرحا يتلا نيشاينلا اماو

 مظعالا تاعلا ناسا ١

 2 ظءلا سخرح يرامو ليئاذ#“ يرام بيلص » 5
1 

 ىاسلا يدتملا يكوكلا م 5

 عفرلا دنملا 4 روطاريما 2( 2

 ُُع

 د بس حس © ريو و حنس _ن-ححصس

 تاج َْ ىخضشي ويفطل ل نو ني رثازلا لباشو ةموكحلا لاعا عي 2

 بتكلاو سو ريموه راعشاك ةعدقلا راعشالاو خي راتلا ةءارقب ضيا علوم وهو 5

 مهيلا راشي نيذلا ملاعلا دارفا نم هناف لامجالاب و ةل يملا بطخلاو ةريصفلا

 ةيلغ ةلزنم ةكطاوم دنع هلو نأ

 ا ا ا ا ااا ا اا مقا 0 1 22222 2 1 2 22222727 7 _ 737957 ب بيب _ب_ب-ب-27ؤ777>+7>797>+77/7>77/(ب(ب77بتللا



 6 557 و

 تناول ماع ة ب دادوسلا ةروثا لاعتسا تقو كلذو ضوفم ريزو بهل

 ةروثلا تا ببسإ هلتعم ةلئخم ةيلخادلا الاوحاو سالفالا كشو ىلع رصم

 يأ اوا داللا ناش اللص | يف ”ادلا نيب ةددرةمزياكت الا ةلودو ةيارعلا

 .:رم اهئتالخال نادوسلا ىلا ةيروم كاز دانس لودزع لحرب اذ

 0 لئاسرلا لسرب نآكو موطرخا يف يديملا اقل ةيرصملا ةيماحلا

 اهيلع العم ةيزيلكتالا ةموكحلا ىلا اهلصوي وهو خراب نافا ريسلا ىلا ايموي
 دورت, نأ ريغ" ةيرصملا ةيماخلاو اشاب نودرغ داقثا صوضخم ةئاصلا هءارا ف

 لشفلا نم متنا ام تلا هتروشم عابتا نع اهعانتماو ٍذميح هيزيلكنالا ةرازولا

 هجو مث نراك ام اهرما نم ناكو نادوسلا كرتب خراب نلفا ريسلا راشا مث

 عفدل هينج نيبالم ةعبراب 3 نق ةماكملا تدقعف دالنلا حالصاب همائها

 رطانقلا ميمرتو يرلا حالصا يف نويلملا وح فرصو ةي را الا تنافر د

 ليصاحلا ةرثكو ةيعارزلا يضارالا تدازف ةيرخلا

 2 ىدأ صو رعم رصم 2 هدوحو 00 جراب نآفا يلا مي راتو

 رتل نيساسلا نيب لوألا ةقبطلا نم دعي هناق دك د ىلا هاج هلو ءارقلا ١

 0 هنن ةيورووللا' ىلا دكلملا ١ ةلالح هتقر دقو هئارا ةباص 0

 ةالجلا ا ع هأ 2 0

 لو او تقو يفا ا لم 0 أ|اةف ة ة.مزتل ١ هن افيخ اغا
3 

 ءىش لك ردقي وهو رومالا لك نع ةفلنم تامولعم اهيف ةنازخي هبشا هلقعو

 ولا نا لاقيو هئعاطتسا رده هيسؤر ها 0 نه هردق ا

 دا جل دموع »امل سب دسسسال م2 د - صرع صج بيم - سس د جوجل

 (1ظشظط“7 1

 اهنا
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 هدي عع هايسنس د وهو تدمر ع حمييووو جذي

 ديجي وس 2 عوج حدرمسو بودت ودوم مس

 دك 790 دوي

 يرضصملا رظقلا ىلع اهترطينم ىمتعلا اناطيرب ةموكح

 يرصملا نيدلا يف راغنال ابو هدنم ةمجرتلا بحاص نيعت عيب يل فو

 هذه نمربتس + ينو٠ 180/5 ةنس سرأم رهش ىلا ةفيظولا هذه 0 قبو

 عم تيدا ٌقوَدِخ ف هع 8 نيعل و5 ريحالا هتفيظ و نم لفن هبل

 اذهب هفلخ 188٠١ ةنسوينوي ؟" يفو يواسنرفلا وضعلا هقيفر ريبنأب ويسملا

 ريسلل اقاخن ددحلاب ةلاملا ةراظن يف اوضع نيعتفوهاماو ناس

 يشيرتسا لوج

 ا راص يذلا ةمجرتلا ا ماك نا ا

 ناك يتلا نونسلا ةدم يف آلا ةمات ةربخ اهيف "هل نكي مو دنملا دالب يف ةيلال
 أ ارداب م ايقلا لع ردقي رم يا وري ترون دروللا هم ا 21 اهيف

 ثالث ةدم ريطحلا بصنملا هترادا ءانثا يف ملاعلل تنا هنكلو ةعطوا

 نيكنحلا بابلا تريح ةنسح ءاراو تباث مزعو ةداقو رقركف وذ هنا تاونس

 ةيلاملا رما يف ةلهو لّوال رظنو اتكلكىتا امل هناف معلا قح رومالاب نيالا

 دعب .هناف ناك ازكهو هحالصأل كنا دات حدق ىلا هد ان دجو

 ل نا دحا دإ> يردي : يذلا سصخلا اذه تاو .كتمادلت هياعرم نا

 هتقاذح ىلع نهربف ريك" هسردي نأ دعب نم ا الها نركب 8

 نانبلاب مهيلا راشي نيذلا زياكتالا راكم لس يف ةقلح هلعج اب هكاردا ةعسو

 مبا 0 راظنا تفلتساو اهنع رك ذلا رم يتلا ةمثملا هذه متا نا دعبو

 1 عم يرصملا رطقلا يف اهل اماع الصنق نوكي نا ةيزيلكلالا ةموكحلا 'هترائخا



 ل حل ال انش ل احلا
 قبو برح ناكرا ةيلك ىلا ةمجرتلا هذه ي>اص لخد اكيامج نم هعوجر

 هب ركيعلا )! لاعالا سردأ غرفت كلذ دع 3 م 3 اف للظ نيتس ةدمابق

 ١1.07٠١ ةنس سيسنرفلا ةب راك يف يناملالا شيجلا لاعال ةيمها ذخاف ًاصوصخ

 ةيزياكت الا ىلا ةينامالا نم ذمتقو نويناملالا اهارجا يتلا ثداوحلا عيمج مجرتو

 ا 1 ها للحج تاك هدهد تتاف 1607و احالا ينسف

 ا ربظي امم اذهو 8١ا/؟ ةنس يف لو ةناملالاب باتكلا مسا 7 35

 نعت 1837 ةنس يفو ةيناملالا ةغللا يف اضيا ىلوطلا عابلا "هل ةمجرتلا بحاص

 اا ذل نع ةلاعلا دنلل اكاح ةحرتلا نحاص مع كروبثرون دروللا

 امسالو كاذ ذا نكمت دق ناكو هل ىصوصخ ريتركس ةفصب هعم ”هبحصاف

 نم مياخو روف 5 هدوحو ةدم ركذلا و ا 0 ريسأل هتقفارع

 ةدردق نسحاو ناحل مياراشي راض جح ةيلاملاو ةيرادالا لاغشالا سرد

 | 1 دا همح قدم 5 اهاتأ ىلا ةيدنملا دالبلا ىةجرتلا بحاص اهتم دافتسا

 هيف فائخت ال ام اذهو ايف يلا لاعالا لع بردت نا رفاولا هظح نم

 ه0 ةنيكللا لاا ريدي ناك يذلا دنملا دالب 11 ا نك
 ةعفرو ىقرآلاو /ظ مدقتلا ليس 7 تل هريش 00 0 لعر هيخ | نبا دعاس

 ا

: 

 1 نوحس ثالث 3 هيلع ىحكم نا دعلو اد ل هل تعيهو 1 ||

 ا الاه ةيركلا لاعأ نع نيعملا نم ىرغلا ايبف فرع تح دنطا دال

 ا ةيلال ارظانف يرصملا نيدملا ايقارد لل كلعل ارا ىدح اعامش ىقرتلاب

 تعضو اهئاثا َْق ىلا تف انرالاو لقالقلا ,ىس هدم روم ف 3 دهام:



 دي كه دع

 ةمجرت

 يمايسلا ريزولا ر.ورك دروللا ةماقت بانج

 رصمي ةهجفلا ارتياكنا ةلودل

 لوالا همساب .هنع كت نالا هب روهشملا مسالا اذهب 4 نا لبق

 دلو ٠ ةناثلا ها 3 جراب يرخذ سداسلا نبالا جراب نافا » وهو

 هلخدا عرعرت املو 184١ ةنس رياربف رهش نم نيرشعلاو سداسلا يف اردنول يف

 ةنادتبالا هسورد متأ الا أميف قب ث يح ةريغصلا سرادملا ىدحا ىلا هدلاو

 لاعا _ :رم نوتلشراك ةنيدم يف ةيوادعتساةسردم ىلا" هوبا ةلسرإا

 هلسرا هنس نم ةرشع ةثلاثلا غلب ألو ٠ ةيدنجلاب ةصلخملا مولعلا سردل ارتياكلا

 0 زاتماو نيبيرغ داهتجاو طاشنب سرد ثمح ةيلاعلا شولوف ةسردمم ىلا

 شرجلاب ةيعفدملاب قحلب نال الها راصو ةدحاو ةعفد هئاكزل غبنف مئاقفر

 نم دعي نا هل حاتا انيرغ احاجن ةءدخلاب مجنف ةنس ةرشع ةنماثلا نسإ وهو

 مادقالاو مذحلا نم !ريثك ايف نابا ةنسرشعينثا ةدمنئتقو ةيعفدملا طابضوثا

 وفروك ةريزجب نس روما نادل ارواب بدتنا ؟23)- هس لئاوا يو

 يف ىتح 6 ًامزالم قبو (ايروا رحم لخد» دنع انول رئاز> ربكا شو )

 ةئتف دحلاف ( ةيرونجلا اكريماب ابوك يونج ةنئاكلا ) اكيامج ىلا هتبلاسرأ

 دع 1 م8 ةنبم كيو. ٠ ةدوخم عر تناك ةبسح ةساس كاش
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 او ل

 صو دروللا بانج مسر

 يدايسلا / ىلكوو ارتلكلا ة 92 لاراح لصنق

 يرصملا رطقلاب



 1 تر ده ني: بوم روح رب لم نوعا حسبو يعي ب بوس ع ع ب ط1 ]0 - 2

 7 0 ترو 0 تح 7 54 2 م 3 ف 1ك 97 4 1 0 1 8

 يممابعلا يدبملا عشا لضفلاو ةايضفلا بحاص

 ةيرمصملا رايدلا يقفم

 يننملا يرهزالا ينذملا يمابعلا يدبملا خيشل | ليبتلا ةمالعلاو ليلجلا مامالا وه
 تار اهرارسا ا نع 2 يف ةفيرشلا ةعرشلا مولعلا ىعو يذلا

 لينلا ايازم ومس ىفورتملا لتفلا ةيلرواب 00
 نان اف ةيوبنلا 0 ا ذب زددكساللا ةنيدم يف ذبهجلا اذه دلو

 ماعم اهخأك تناك ءاكّذ راونا ههجو ةرسا نم تعا. ىتح ةّيلوفطلا ةموعت رع هاف
 نوتملا ضعب هدلوم ةنيدم يف سرد داشرلا نس كردا الو . ةلضافلا هتايح قيرطل

 صزالا عماجلا يف تاو ةي رجم مث ١ *هه ةئس رصم ىلا مدا ءيش يف رظند |[

 نه ذخاو داهتجالا تدثاو دما مظعاب معلا ب بلاط ىلع 00 ميركلا نارقلا راهظتسا || .

 اهريغو يدشرلا ليلخ خيشلاو اقسلا خيشلا لث خاشملا ءالضف نع ايلعلا هنوف |[ |

 وه اخيبو ءاقسلا خيشلا ىلع ضحي 0 0 ام. ةهد ءاثانيف نأكو 3

 اشاب ليعامسا هل روفغملا دلاو اشاب ؛ ميهاربا ندل نه لو-ر هيلا رضح ذا سردلا ةقلح يف أ[ أ '

 ريشا *دل راتخاو ءاتفالا بصنم مالو 'هلباق مث ءدنع روضعلل ةيدتني قبسالا يويدحلا ||

 ةفيظولا هذه قوقح ىدا هتافو نيح ىلا اهتقو نمو ىوتف نيما نوكيل يديشرلا ليلخ ||

 سانلاو هللا يضري اب |[
 ١37 ةنس 0 يفو ”ءزيغو ردلا اكرقف سيردعلل نلجةيرحم 056 ةتس اقل

 بذهو ةرادا نسحا هراداف يبمورعلا خيشلا ناكم صهزالا عماجلا ةؤيشم ىلوت ةي + رجم | ظ

 اهريغو ناغمالا ةقي طرا

 مع نيتفيظولا تع لزع مثال ديعا م ةيبارعلا ةروثلا نهز يف ةخيملا نم لزع مث
 ةيرم ١16 ةنس يفوت نا ىلا ءاتفالل ديعا

21 
 ؟دكبا



 طن موك م

 00 لل ناتك رش نم لئاوالا ريشعلا يف.داوملا اذه مالخ نوكي بلاغلا
 ىرغصلا ةفارقلا في يفاشلا مامالا ةبق يناجي مهتحرضأ اهب يلا ةيوازلاب
 اهيف مل عنصت و 0-00 نايعالاو ءالعلاو قرطلا بابرا عج م اذ رضحيو

 ا( هي كلا دئارعلا نمو) ىلاللا كلت هاهنا ىلإ ةرخافلا "توام

 هلزنع ريبكلاو ريقصلا نيدلوملا يلايل كايحال ادتتط ىلا ماع لك هجوتي يركبلا

 دلل نع ماياضق لصفي كاذ ذاو قرطلا بابرا مايخ كانه برضتو هم

 لمعب رصمب ةحرضالاو قرطلا خياشمل نذَأي يركبلا ديسلا ةرضح نا (دئاوعلا
 دلاوملا كلت هانثا طبرلاو طبضلا ةظحالمب ةموكحلا ىتاكيو ةدائعملا ممدلاوم

 | يلايل ةرحاف دئاوم لمع ( دئاوعل ١ كلت 1 ) كلذب موشي نم م لسرت يفد |

 نريسحلا انديس *ىراقمو مرح رشاعو 6 ناغمر نم نيرشعو سخ

 2 تاريخا لئالد ءارق ماش و قرطلا خي *غاشم نييعت ةينيك

 قرط ىلع وا مدشر غولب ىلارصاق نع ابئان الو ةلاصا يش نيعتي ال

 رف د مياشم رارقاو اهيلع نيعتملا ةقي رطلا لها اضرب 0

 نم فوص 5 نيعتي نم ىلع علخت كاوزداو ىر لا ديلا اما هماج

 كاذكو اهزواحت ال ةمولعم تاهح ةقن ( كد اذه ا

 ش | ا مالا حاشا ايف ةياع ال اهنا ريغ لئالدلا ءارق ةخيشم يف دممعلا

 ِْ ضراعملامدع قع دلعل 3 ا وأ وهريغ نعالدب نك ءاودس ّ الط نويعت 1

 حيرضلا 0 نم نكب ولو هفالسا يف ةؤييشلا 5 نم مدعيو |

 يوبللا ف رشا دلوملا مج مويو ةدعقلا يدرشع ملا

 ظ
 ظ



 د مي د
 سانسي 

 36 يطواطشدلا ذاتسالا داوم

 يابتياق ناطلسلا تاك طوطشدلا رداقتا دبع سلا ريدكلا يلولا وه

 مد سم نب دقو نيكد شللل نما هَنَع هللا يضر ناكو داقتعالا ةياغ هدقتعي

 دهعو ةريثك افاقوا كلذ ىلع فقوو 3 رعشلا باب جراخ اهب نوفدملا هتبقو

 نم اصخلم . ها ةئاعستو نيثالث دعب يفوتو يركبلا نيدلا لالج يشل اهرظنب

 ىلا مدلوم نوؤشب ةيركبلا ةداسلا مايق يف ببسلا وهاذبف ينارعشلا تاقبط

 نم مهقفن ىلع لايل ناث هب نويحي ماع لكنم بجر رهش يف نا كلذو نآلا
 لئالدلاو مركلا نارقلا ةوالتب نيرشملاو مباسلا ةليل ىلا نيرشعلا ةليل

 نايعالاو ءاهلعلا اهلا ىعدي ةرخاف 0 يلايللا كلت يف منصتو ركذلاو

 ةبقرخبت فيرشلا جارعملا ةليل يه يلا ةروخالا ةليالا ينو هوجولاو تاوذلاو ||

 نيرضاحلا ميمج قسي 5 : يوكل 1 اهيف ًارقيو عومتلا اهم دقوتو ذاتسالا ||

 يهب بكوم يف يركبلا ديسلا بكري و درولا ءام مهيلع شريو اولح أب ابارش

 ةعرشلا ةكحلا لسرو ةباقلا ةيشيوأح هماساو همانخو هناقأ ل

 4 ثكيف هلزغم لصي ىتح لعاشملاو عومجلا مهيدياب نورخا ساناو ىربكلا

 ةيركبلا ةداسلل بحر لزنم وهو دلوملا لمع لحم ىلا بكوملا نودب دومي مث اليلق
 د هي ركبلا ةداسلا دلو

 أ اةديس دفوم .ءاهتنا اهرخآ نو فاوي لايل تم ءايحأ ماعأزك هب دانا
 ينو لالدلاو ركذلاو ةوالتلاب هنع ىلاعت هللا يذر يففاشلا مامالا انالومو



 نك جمعا وا و“ ش

 يداحلا ينو وج نم 0و اق 0 ةيعاقرلا ىخي 3 ةضانافرعا

 ديسلا ةهخ نادزت فيرشلا داوملا ماتخ موي وه يذلا روكتلا رب كك[

 لا ةاكملا دار وعم ةيجرو روك كلما ع ملخت“ يويدخلا بانجلاب يركلا

 فرط نم فرص مث ةميحلا كل ةددلا 0 لوصو دعب كلذو

 داتعملا ةحرضالاو اياكتلاو قرل رطلا عادل فوص تايجرف ةلمج يىركيلا دسلا

 ةع> يف يوبنلافي رشلا دلوملا ري هنم رشع يناثلا هليل يفو كلذ فرص مذ

 لها ةاسةور مث نيذلا راظنااو يويدخلا 30 هرض قئاف لافتحاب ديسلا

 اذه هوجولاو تاوذلاو نا.عالاو ةاماعلاو ةيرصملا ةموكحلا يف دقءلاو لحلا

 ةداع هب ترجام ةاهدزاو ًانسحو ءاهب ةحاسلا كلت قنور ديزي امم ناو

 ةيخاهسال ةنيرلا ىهباب ةنب زم كانه اهنيواوذ مايخ برض نم ةبنسلا ةموكحلا

 لازت ال اهناذ ةموكحلا نم هل ةنيعملا يركبلا ديسلا ةهخ ناجي ةيويدخلا ةرضحلا
 يركيلا ديسلا ةهح اما فيرشلا ذلوملا*اهتناىلا راهزالا عنايو راونالاب دز

 1 بها راكدالاو ل'الدلاو ةوالتلاب ةيهاز نوكت ةدملا كلت ميمج اهلا ناذ

 يف تاربملا عاوناو تاروخلاب اهمايا ةرهاز راونالا مطاوسب عومجتلا ءاوضا نم
 سنج يا نم نيدفاولا ميمجو ني.رئازلا موممل ماركالا لذب و ماعطلا ماعطا

 ىلع مهلو فيرشلا دلوملا يلايل رخاوا قرطلا بابرا مايخ نوكت اذكو ناك

 رادقم غاب و كلذ ىلع ةناعتسالل يونس مهلا اهيدوي تاداع روكذملا ديسلا

 1 ةناثلت رع فيرشلا دلوملا نَوُوَش ث ين يركبلا ديسلا فرط نم فرص

 0 تاكا هع 2 هلا كلل وم هل قترألا) يرسم

 0/1100 ]| 000|00“ 7-7-7 ني ذآ 7
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 "|| لاكآا يقارم ايقارأ م زعو تاريخلابارماع مهتيب لاذ الو لافلحالا اذهىلع ةيعس ||



 يي +8 مرا

 ءاع لك يف هب ةيانملا نم ةيولعلا ةيدمهلا ةلودلا لظ يف ةيركبلا ةداسللو اًذه
 0 م هريغ ىلع نامزلا اذه 4هب رقع و ناكرلا هفرش دياب 2

 ةيقيفوتلا ةسملا ةعاطلا رصعو ةي 1 ةرضحلا دهعيف اسال ناعهزالا

 ماب 5 ءاللا هدو لأ يو.- لا 0 دلوملا 3 لافتحالا 2 لصو هئاف

 روش نم ةريخالا ةرشعلا ل؟ ءاوأ ف هنا كلذ ىلغالا مل مليملا هنأش ولعب ١ غأنع :ءاللا

 فرطلا خاشع فاك اهيلا ىدي ةرخاف ةبدام مهزأب م : ماع لكن م ريخلا رفص

 لويطلاب قرطلا باب رالخدتف تاوذلاو نا.عالاو هوج : 0 ةح 1 و

 فيرشلا دلوملا يلا نم ةصخنام ةيفوصلا ا نم دحاو 01 نيعي مث

 يتاام وحن نم ةفلرم روك ذملا لزنملاب يراقملا نمت يناثلا مويلا ينو هئايحال

 نم ةقيرط بابرا ةليل لك هلارضحت ثيحب لئالدو اركذو ةوالت يلايللا هب

 نيمفار ةعابج ةعامج نيعمتمم ةيظعلا ةريكلا ةبلجا عومتلا داقيا مم قرطلا
 مك لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو ىللمَت هللا 7 مهتاوضا

 فراط نم فوص 4.>رف 4 هلع ءماختو ةحافلا ةوالت لبهلسف مهي يبقي مدقت

 5-5 هتيع يذلا ناكملا يف همانخ برضل 5 يرتادبشلا ةرضح

 ةلل ىلا قللذ لازر الإ كاد د لكّش ىلع مايخلا نوكت ثيحب فيرشلا دلودلا

 كلذ دعب ةليل لك فيرشلا دلوما ةحاسب رقت مث لوالا عدد ويم مبارلا

 ريا ةيكارا يت 10 زاملا رض مل ي ا م ةقيرط بابراأ[|

 ةيجرف مخي ىلع عاف اخ ةئبأ لا ةفكلاب مهابقت نا دعي هع ةب ورضملا يركلا ْ

 "م



 2 ؟؟؛ اد ظ 3

 اهارسي و اظن اهتاعاس مسا اهيف ( ةعقر ةراضا اماني دار اننا انقر

 3 و9 66 متاق عم 0 كلذ لك ةفالخلاب ةعبامملاك اهيف ىلع ةعوضوم

 ا رم رك دو دئاوج ليلا ر 3 ىئاي مث سو هيلع هللا ىلص نيلسرلا

 ا لالالا وج كلب لك هر لولي ام اهيكو انضم
 هتلود مايا عيمج في ماع لك ناطلسلا ةداع هذه حابصلا ىلا كلذك لازب

 نينعأس ٠ يض» يف ةيراجلا ناسا ىلع عاقرلا ضعب ىلع موقرملا مضنلا كلذ نم

 رشلا كالما الع زعل وت يذلا كلملاو نمرلا ةفيلخأ

 أهيف لوقت

 رطملا ىلءعضايرلا انث كيلع يننث 20تضقنا دق ناتعاس هنم لدللاو

 ثالث يضم ف هنمو

 ' كداتجت اركا كلا  تقالقا نم ثالث توت
 تس ىضم يف هنمو

 0 عال نانا م كلو للا | رم تب
 ناك ىضم يف ةئمو

 هريسح ىنم للقلا يف تقباو كابل ترم

 1ع يف ةنمو

 للمالو انم ىلف نع ال نيضم ةرهاب تاعاسلا رم رفع

 ]| وهو ناسلت كولم نم نامع نب قرر عاده ولا ناطاسلاو ها

 لذأو داليلا خودو هدعاوق بذهو كالملا يتر ةتانز كولم نم كلم لوا

 واو اهدعب ةددشم مملا مضو ةلممملا احلا تمن ومحو 71١8 ةنس يفوت ةاصعلا

 قي 1
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 ةئسسلك أ أ د اذكهو ةقفنلا ن ا دفاولا نم صخشم لك 5 ةليللا

 يف ريونتلا باتك لمعو لب را ىلا ةيحد نب باطلا وبا ظفاحلا لصو الو

 نبا لاق هتماقا دم هيلع ُهقفنا ام ىوس رانيد فلا هاطعا رينملا جارسلا داوم

 هضعب .تفذخ امر لب ةغلابم نودب نايعلاب هتدهاش ام الإ كذا مو ناكلخ

 وم ابأ ناطلسلا نا بيطلا متنوباتكيف يرذملا مامالا ركذو . ها زاجيالل اًبلط
 يراك لاسفل اع سو هياع هللا لص لوسرلا دلوم ةليلب لفتح نآكك

 ظفاحلا هخيش نع لقت مث 'هلبق امو رصعلا كلذ يف برغملاو نسلدنالا كولم

 ناز ينب فرش يف نايقعلاو رردلا ظن هباتك يف ناسماتلا هللا دنع يبأ ي ديس

 دلوملا ةليلب لفلحي ومحو با ناطاسلا تاكو ةصالم ام نايعالا مهكولم رك ذو ||

 فارشالا ايلا سدت بد امعنصيف مماوملا رئاس قوف وه امب ال موقيو فيرشلا ||
 كلت يف سلاهملا ةيلحو عومشلاو قراؤلاو شرفلا ةفص نم ركذ مث ةقوسلاو ||

 نوللا زحلا مهتيبقا نادلو ةرصضحلا نايعاىلع فوطت مث فصولا قوفي ام بداملا َ

 ةناججخلا ةنازخ ىلعاب و تريرضاحلا عيمج اهنم لانيف ت يوتا :

 ةحاج نرخ هاف اع لمحت 39 سلجلا كلذ يف ( ةقاقدلا ةعاسلا )

 لدللا تاعاس ددعب ةجترم باوبا اهردصبو ةّوك رم جراخ مقرا اهيفو ١

 كلفلا يف هريظن ريس ريسي مات رق اهقوفو ناريبك ناباب اهيفرطبو ةينامزلا ||
 نيريكلا نيبابلا نم ضقنا ةعاس تضم اكو جترمااهبابةعاس لكل وا تماسيو

 فوج رفصلا نه تسط ىلا اهيقلي رفص ةمنص اممم دحاو لكم ناباقع ||

 فكيخرفلا دحا مثدالا شوني و نريف ةنازخلا لخاد ىلا يصفي بعد : هطسوب

 ةمزتحم ةيراج هنم زربتو ةيضاملا ةعاسلا باب متنب كانبف 'هوبا هلرفصيف ||
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 كت يللاها نم ريفك قلخ دا نوترارج اراك 5-1 "1 6 كالملا

 مك ةبق نيرشع لم! م.ريف لوالا عيب ر رهش لئاوا ىلاءرحلا نم دالبلا

 بايقلا كلت تنيز رفص لبّتسا اذاف تاقبط سمح ةنبق لكب سشخ نم

 كلت عيمج لع رصعلا ةالص دعب كلملا رع موي لك ٍيفو ةرخافلا ةئؤلا عاوناب

ي م ع هاقناخ ف تابنو بابنقلا
عصإ ناكور,ظلا ليبق ةعلقلا ىلا دوع

 1 دلوملا م

 : ف فاليلل ةاعارم همم ناع هلأ ةنسو لوالا 80 هر ششع يفثا هلل ةئس

 اًدئاز اًنيغ مغلاو رقبلاو لبالا نم جرخا نيمويب دلوملا لبق ناكاذاف كلذ

 ةرخافلا ةمعطالا عاوناب اهيف نوننفتيو اهتوجيذيف دلوملا لحم ىلا فصولا نع

 يفو ىصحي ال أ٠ عوممتلا نم هيدي نيبو ةءاقلا ن «٠ م كلما لزني دلوملا ةليل قو

 || ىلع > انه ةذحا ولا لمحت يتلا يكأوللاب ةصن نخل عومتلا نم تاعمش عبرا اهتلمج

 علخلا عزوت ةليالا كلت ةحيبكيفو اهفلخ د دا لاجمل ا

 | هاسّورلاو 000 ل وه لزني 1 ءاماعلاو 0 ىلع ةنسلا

 | ضرعلا هاما 3 0 هيف 1 ضرعل 0 ةياغ يف 0

 [| فصويال يذلام املا طامسلا نادملا ةحاس ف مدق لولا م طظاوولا عرفو

 ش دنع نيعم ملا سانلا صاون + ناث طامس دمي وزيحلاو ماعطلا نم هيف ام دحب الو

 [| ةرات ظاعولا ظل كلذ لك يف كلملاو جربلا بناجي اا ل
 | انترضاحلا كلا نلطي .:نيطامسلا نيذه دم لبقو ىرخأ سانلا ة و

 || كلذنم لمحي مث مهن« دحاو لك ىلع ملخيو مثركذ فلاسلا نيدفاولا عيمجو

 || كن كام تا 00 | كلذك لا ريالو ةروثك ةعاج رود للاراشل :
ْ ٠ 

|| 

 و
3 



 ني ببن | هو“

 هنوك ةعدب هنوك نم مزلي الو فلسلا نع كلذ لعن الو فيرشلا رهشلا اذه
 فرألاب ها ةدسفم كاذل مضني مل اذا ةبجاو ىلب ةبحتسم ةعدب نموت ًاهوكم

 نوفدملاو ةمركملا ةكب ىفوتملا يتبعلا رح نبب مامالا دلومب هيلعف ديزملا ءاش نمو
 كإ.ال ناكدقلو ماشلاو رص» لها كاذب ةيانع سانلا رتكاو ةال# ةنعالا

 ناك امرز> > ىتح كلذب ةدئاز ةيانع ,85 ةنس يف دوجوملا قوقرب ىهاظلا

 صهاظلا ناطمللا نمزيف دازو بهذلا نملاقثم فالا ةرشع وحن هيلع هقفني

 نع قوفي ام دنهلاو سلدنالا كول ل ناكو ريثكب كلذ ىلع قمقج ديعس يبا
 اهريغ يف هلثم دجوي ال روهشم ميظع راع ةليللا كلت يف ةكم لهالو كلذ

 اننكل ريثك عمج 'هلقن دقف فيرشلا دلوملا كلذب رفظملا كلملا لافلحا اما

 مالا لوقنف ”ءدهاذ نم ضعب نع لفن ام صيخلت لغ انهرصتقت
 كلملا طامس دهاش نمي نرامزلا ةارم يف 755 ةنس ىنومملا يزوجلا نبا

 ةرشعو ةيوشم منغ > نمار ىفالا ةسح هيف دع كا دارا ضعب يف روكذملا ||

 نايعأ 4 هيدل رص ناكو اولح نص فلا ةئامو سرف ةئامو ةحاحد كوالا

 فيرشلا دلوملا ىلع قفني ناكو اياطعااب مهلصي و مهياع ملخي ةفوصلاو ه ءا]يعلا

 نم درس نا دعب روكذملا كلملا ةجرت يف ناكلخ نباركذو رانيد فلا ةئاثلث |

 داوملا هلافثحا 0 ريب ام هلعاجتو تاريذلل هبحو هلاصخ :ليمج ا

 نم دبل هنا ريغ هب ةطاحالا نع نيفصاولا فصو رصقي يوبنلا في رشلا ٍ

 انعم ام اهصخلم ناكف ةريسولا ةذبنلا كلت يف لاطا مث هنم ةريسي ةذبن ركذ ْ

 دادغكل برا نم ةبوقلا دالملاب نينطاقلا لضفلا يوذو ةفوصلاو العلا نأ

 كلذ ةروشم يجاوناا كلتو مهعلا دالب و نيبيصنو راجنسو ةريزلاو لصوملاو | ٍ
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 اضع و . فاقوالا نمررقم أهضعب مثوصو نيح مههاع 538 3 ان

 كل ريكلاب داوملاو ريغصلا داوملا يهف رصم جراخ ةيمومعلا دلاوملا ما

 قوسدب يقوسدلا ميهاربا يديسو ادتنطب يودبلا دمحا يديس نم
 36 قيبدصلا تيبال ةيصوصخلا دئاوعلا

 " 96 يوبنلا فيرشلا دلوملا

 وهشلاو سنغأا ملاوع ؛ همم تةاضاو 0 هتعلطب رأت 0 يذلا مويا وه

 ان لافت>الاب أ رغؤ قد م ةممالسالا كلاملا ةداع ترجح دقا

 هللا ىلص هللا وسر ديس يلا ةثالثلا ةلضافلا نورقلا دعب لا كلذ ثدحي و

 ةوالثو ءارققلل ناسحالا ىلع اهايسال هع ةعدب هنا ريغ اميربخي دسرو هيلع

 رورسسلا رابظاو سو هيلع هللا للص هللا لوسر ىلع ةالصلاو ركذلاو يركلا نارقلا

 رفظملا كلملا ىلع ءانثلا ديزم ثداوحلا عدبلا راكتا ىلع ثعابلا اهامن هل

 ةليللا هذه ف تاريخلا ند واعف نأك أع 1 د قونملا ليرا بحاص

 لك ف مامالا اذه لثم ءانش كبسحو هريغ ن ع ةضعب كح / م فِ 2

 : ىونملا ةعرز وبا يلولا ققحلا لثسو ةعدبلا هذه نانح لعاالب د ةلاسرلا كلت

 أعدق ةمفاشلا 5 :ذانلا خش ةمابفلا ةودقلاو ةمالعلا مامالا وهو 8؟5 ةئْس

 || لهو دوركم ما يحتس“ا دلوملا لمف نع يقارعلا نب ميحرلا دبع نبا دما
 ماعطلا ماءطو ةملولا هلوقب باجاف هب يدتقي نم هلعف وا *ى هيف درو

 يف ةوبنلا رون دوظب رو روورنلا ا كلذ غنا اذا 0 كو قو لك ف ب جسم



 3مم نإ يسجل روج ان .هبعبب جي

 ذو دولاوو ببباج هادم جوس

 2 مع ظا 0

 || سلاجمو تاريخلا 1 هال ءارق ياشم ضبا ب ردحلا ةويشملا ا

 جرش ىلغا يف ةداعلا ترج دق 0 كلذو بازحالا

 ثمللاو ى فاش ١١ نيمامالا يحب رضو تديبلا لها ةحرضا ة 8 نيسحلا اديس

 منبت 3 اضيا دلاوملا يفو ةريبشلا هدا قاب نم هريغو ينلا حي رضكو

 لع لأ ”الدلا نم ثلنلاو بازحالا 0 ةعامج كشملا الص دعب هلل لك

 ديعتلا دصقب اعربت ةصوصخ# ةيفيكو ةعفترم تاوصاب عومتلا عوض

 فورعملا يلذاشلا بز. دلاومل 20 ةيلاتسا_ كتاززخالا راكأو

 دقو اذه اهباب را باز الااييف رشي ال ةعرصالا نإ كلا

 فيرشلا دلوملا اهرهمشا را نألا لوقنو ةريثك دلاوم رصع لمثل هلا انفلسأ

 ءالمملا يباو نيسحلا انس داوم مث مالسلاو ةالصلا ىلضفا هبحاص ىلع يوبتلا

 ةدسااو ةليفن ةدسااو .ةنيكد ٌةدسلاو ةيوبلا ةمطاف ةذيسلا7 ل |

 ينارعشأاو ىننحلا ناطاسااو ىفاشاا مامالاو نيدباعلا نيز يديسو بنيز

 باهولا دب خيشلاو يبويبلاو ىنوي تلا دلو فورعملا يدعسلاو يعافرلاو
 0 لنج دلاوملا هذه نم داوم لكو نيعمجا مهنعىلاع هللا يضر ينيفعلا

 ار :و الل هيف نومدخيو قرطلا بابرا عج 0 ادئاز "الفلا هب

 راكذالاو *ىراقملا هب ذختنو اميحاوضو ر*٠ نه نورئازلا هيلع دراوتلو

 قرطلا لها نم ةريثك عومج نع ةراب-يهو ةراشالاب مدنع ةفورعملا تارايسلاو

 ركذلاب تاوصالا وعفار مثو عومشلا مهيديأب و اليل مهزانم ن٠ نوري

 نولازي الو سو هيلع هللا ىلص نياسرملا ديس ىلع مالسااو ذالصلاو ليلهتلاو
 تاداع مهةعباو داوم لافتحالا لم وا جيرمذلا ىلا اولصي ىتح كلذك
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 جاتلا سبل وه مهب صلخلا مهي ز لب اتءارق ةداتعملا بازحالا مههلا ظ
 236 نآلا ةيركبلا ةذهشملا ةعباتلا اياكتلا نايب جي

 ةيدوادلاو ةينابحلا نيب عراشلابةيدنبشقنلاو ةيفويسلاب ةيولوملا اياك شو

 ةيدنبشقنااو ٠؟ ١ ةنس ىفونملارصم يلو اشاب سابغ جاحلا موحرملا اهأشنا

 شادرمد ريع يديس ةيوازب ةيشادرمدلاو يواقرشلا شوحب ةثدحلا اضيا
 ةيسابعلاب ةنيسحلا جراخ هو ةئاعستو نيثالثو فين ةنس ىفوتملا يدمهلا

 رصقلا راوجب ةيكتلاو 46١ ةنس يفوتملا ميهاربا يديسل ةبوسنملا ةنشاكلاو
 باب راوي ةيقر ةديسلا يرض اهب يتلا ةيكتلاو ةبيلصلاب ةينوذيشلاو ىنيعلا

 فرشالا اهتفاضاب ةروهشملا ةيكتلاو لع 0 نادم ذوذملا ةكتو ةفارقلا

 ةيكتلاو قالوبب ةيكتلاو اهنع ىلاعت هللا يضر ةسيفن ةديسلا يرض نم برقلاب

 ذاتسالا عراشب ماظعلا ةيكحتو مالسفلا ما يرض راوجب ةيكتلاو ةيجورسلاب
 عستتا اياكتلا هذه نم لكبو اشاب ليعمتا يويدحلا اهأشنا يلا يوامشملا

 200 ةيرداتلا دج وي وا رص (مرهتوي ةيدرداقلل كاما نم ةعامج

 كارتالاب ةناثلاو برعلاب ةصئخم اهادحا ناتيكت

 ةيكتلاو زمرق برد ةيكت ىهف رصم هِي ةيتولخلا, ةصلخملا اياكتلا اماو

 طريغب مانغ زيسلا ةكتو 00 ةيكتلاو ةناملاب ةيكلاو ةيماخلا" ايازتمراوحي

 ةكنو نابللا بردب ةاراخلا ةكت يريم م 5 .اياكت ربصم يفو ةدعلا

 لصوملا ةيليعامسالا عراشب يبرغملا ةيكتو ةباطحلا ةيارالا يتريدلا ماظن
 | باب يف ينغرإملا ةمكتو يراخبلا ةيكتو رححماب نيدلا يب ةيكتو ةمكبزالل

 ْ يرواغلاب ةيشاتككبلا ةيكتو رحاب ريزولا



 ةنع اهذخا نم ددعت ريغ تبسنو تددعا اءاو ريغ ال ةصوصخم ةدحاو

 عع اهعرفتل :ارظن اعورف تيعسو ذه الا لإ كرسف ةلست اب وا

 كلذ ررقث اذا مهحالطصا وه اذه ةعإرالا ةداسلا دحاوه يذلا لصالا

 ةيبابالاو ةيسانكلاو ةقزارملا رشع ةتس ةيدمحالا ةقي رطلا عورف نا ملعاف

 ةنايتسلاو لاو ة.ييعشلاو ةيدهازلاو ل ةمالسلاو ةيدوملاو ةفياتملاو

 عورف الف ةنعافرلا اما. ةلسسملاو ةيرادلاو ةحوطسلاو ةبرعلاو لدا
 0 خيش تحت 0 ةكلملو ةيزالا ال نا ريغ امل

 ةلمج ةيعبت اهفؤ غوسي ال عو عورفلا نال عورغلاو تونبلا نيب مثدنع قرفلاوه || .

 عورف الف ةيرداقلا ةقيرطلا اماو لقتسم م خيش عرف لكل لب دحاو يشل أينم

 قرط كانهو ةينارشلاو ةيواهشلا ناعرف اباف ةمعاربلا ةقيرط اماو تويب الو اهل

 قيدصلل ةبوسنملا ةيدنبشقتلاو ةيدعسلاكة مب رالا باطقالل ةبوسنم ريغ ىرخا
 ةعرفتملا هو يلذاشلا نسحلا يبال ةبوسنملا ةلذاشلاو هنع ىلاعت هللا ىضر

 لاو ياو املا يمنا كو ندوة ٌرهوجل اع
 ةئواحلا ةقيرطلاكو ةيتوواقلاو ةيسيردالاو ةيشودنحلاو ةيماهتلاو ةيسورع

 ةيواصلاو ةيعابسلاو ةينفحلا اهنع عرفتملا يركبلا نطصم يديسل ةبوسنمل
 ذاتسالل ةبوسنملا رصب نآلا ترهشا يلا ةينغربملا ةقيرطلاكو ةيفيضلاو

 ةيدحالا لعف ( مالعالاو يزلا ناولا اماو ) ينغروملا نامع دم دنسسلا شرابلا

 1 ذكو رضا ةمهاربلا ملعو 00 ةيعافرلا معو مهذو

 مع الو ضيبا ةينغريملا 1 ناولالا ةفلنخم مهمالعاف ةيلذاشلا اماو 77

 | ةيوبسملا هايوالل لع ال © فروا ف ا مهب صنخلا يزلا لب نواف
578 
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 اهب ةنع ذخأو ةدم اهب ماقأف رصم ىلا ةبصصتساو داقتعالا ديزم هيف هل راصو
 سدقملا تيب ىلا مجر 1 ينفحلا ملاس نب دمحم يديس مهلجا ريثك قلح
 لحترا مثرصم ىلا عجر ع ةيمورلا دالبلا ىلا رووا دالب يف لاجو

 ينفحلا ذاتسالا هل رجأتساف ١١5١ ةنس اهيلا داع مث سدقملا تيب ىلا اهنم

 داشرالا لع اقم 5 ماقاف كلذب هنم سما نع ىهزالا عماجلا برق اراد

 ليبقث نع فلختب نا لق ىتحريثكلا ماحدزالا عم هيلا نوعرهب سانلاو
 صءا.فلا ةئام وحن تاهجلا عيمج يف هتذمالت تغاب الو ريقح> وا ليج هدي

 تافلّوم هلو رصح تحت لخدي ال *يش اذه نا لاقو مهئامسا ةباتك مدهإ

 عيب ر نم رشع نماثلا نيدثالا ةليل ىلاعت هللا ةمحر يفوت ةديرف راءشاو ةديدع

 8 كريتاو رازي روبشم اهب هرتقو نيرواوملا ةبرت يف نفدو ١١7 ةئس يناثلا

 ةفيححص رردلا كلس نم ها هب انعفنو ىلاعت هنأ ةهر ةرصع ءارعش عيمج َءاَدَرَو

 عور هلا نه دارفا فيرشلا تبيلا اذهل دجويو اذه . عبارلا رجا ن 2

 رداصلا مرت ام لهانم 00 و دئالقلا دئارف مهب لجت 13 ىرس

 كلذ ينس لقحا 1 دحاو دوب حا مدادعت ىلا اندمع انا ولف دراولاو

 نمل طو ضيف نم ضيغ ىلع انرصتقا اذبلف رافسالا نم ةريثك عومج رافسالا
 ديرف دّقع نم ىفزا نايعالا هذبب اهناف مي راوتا اب هيلعف ديزملا ءاش نمو لباو

 6 ةياركللا ةداسلا ةضيّشل نآلا ةعباتلا ةيفوصلا قرطلا ناب

 رداقلا دبع يديس ةعبرالا باطقالا ىلا بوسنم قرطلا مظعم نا ملعا

 يهاربا يديسو يؤدبلا دمحا يديسو يعافرلا دما يديسو ينالكلا

 ةقيرط مهنم دحاو لكل نال هب 0 نيمججا 1 5 هللا يضر رمل



 5 او جر 0 دمحنت وت" مدا# ا موب 5

 ” ةصالخلا ف ه اكةفارقلا يف 4 ها ١ ةبرتب

 ردصترخارلارملاو رهاب بدالا هل ناك( نيدباملا نيز نب دمحا ريشلا )

 هيف ممجو ةيكبذالا هيب يف ريسف ا نسلم دقعو بهاوملا بأ مع توم دعب

 هيقو ةنح قداح خلت نيف رار م لضفلاب هل اونعْذُأَف رصعلا ءالع

 انيحاص همجرتو ةمحان ُك ءارعش نم ةقئارلا رامشالاب حدم دقو فطلتو ءاخم

 ردصت ةمالا هذه لضافو مالا باهش وه لاقف هعومجم يف هللا مف لضافلا
 يف لوطا ديلا هل تناكو ىهزأو ”هرون هيف قرشأف ىهزالا مماجلاب ءارقالل

 ىلجتب ميشو لطاحلا نزملا لجخي مرك عم قيرطلا مولع يف ةياهنلا ٍهيلاو ريسفتلا
 هتافلؤم نمو نيكم سانلا دع ناكمو نيكتو هاجو لطاعلا نما د ٠

 ةجهب و قاتشملا ةضور هامس يأبلا ةعمدو يكاشلا ةعول بولسا ىلع هاءجباتك
 ربغ هلو هلحم ىلا لوقلا ىده هغالباو هلوم ولع ىلع لدي رعش هلو قاشعلا

 ةصاللخلا يف اذك 1 ١ ءخ ةيشط هلاقو كاذ

 فدكلا سان رم رع درو بحاص .( ينحلا يركلا فطصم ديسلا)

 ةياهنلاو لضفلا ةياغ ىلا امدقم ةيالولا رحب نمأ افرتغم ناك ف لاب دودعملا دحاولاو

 ابرغو ًاقرش ترهتشا يلا ةديرفلا تاريرعتلاو ةديدعلا فيل انلا بحاص

 ٠١55 ةنس ةدعقلا يذ يف قشمدب دلو ابرعو امج سانلا .يف اهتيض دعبو

 سدقملا تبب ةرايز ىلا قشمد نم هجوت ١1777 هند نه مرخلا ١9 يفو

 فئأو راك ذالاو داروالا:ةيولا اهب رشنو ابلضإفا نم ةلمح قيراطلا هش
 رصم يلاو مدق الو ينذالا 0-55 يسدقلا َتفلاب ىبمملا رععملا درو اهب

 ةمجرتلا بحاص راز سدقملا تيب ةرايزل قشمد ةهج نم اشاب بجر ربزولا



 3ع 2 دى

 ال ا راسا نراا دع ينحل دب» نيدحا خلا ١
 قيدصلا ىلا هبسنو رسفملا نسحلا يلا تنب نبا وهورص؛ ةاضقلا يضاق ناك |
 بيذهتلا حرش اهنم ةديدعلا فيلايلا هلو مالعالا ءازعلا نم كل قنتمأ|

 ربلا دبع هركذ دقو ٠١ 545 ةنس يفوت ل ناكو قطذملا يفأ

 يضاق نوكي نا هل بتك يذلا روشنملا تيأر لاقو هزتنملا هبات ؟ يف يبويفلا |
 ةصالخلا نم اصخلم ها دوجوم مثدنع وهو كولملا دحا نميرصملا رطقلاب ةاضقلا |

 ةفرصلا راغأ نم ناك ( يقيدصلا يركلا يلع دمع نب نيدلا نئيز يشل ]

 َتَح عمطم ماو دال 1 اهلي ةباكلا دوقتو ةلالكلا عب هزبا ملبوأ

 000 لوالا عبر نم ثلاثاا دحالا موي يفوت رصم ماكح ةتشخ ْ

 ةصالخلا يف ْ

 ( يفاشلا يرممملا ىلا نإ دمح نب 8 يفارلاوبأ كلل ئ

 هبا ةايح يف دلو نسحلا يبا ذاتسالا نب يم ريكلا ذاتسالا ١ دالوأ دحأ |

 دكلذفو ماتخلا كسم ِهمح فِ بابشلا لاق وهو ةيفاو ةزع يف أشنو ظ

 ردصتو فراعملاو لئاضفلا نم هفالسأ روظمب ربظ دقو مالعالا كتل ل ظ
 يد لع تكن لضم, يأ نع لئسااذا ناكو ريسفتلا ءالماو نيردتلا |

01 

 ريخا الو فسعت الو باوصلا بوص نع جر الو فقوتي ةارث هي ةفرعملا

 سردو فلختل ترا داكو تاوالا نم تقو يف تا ءيش نع

 سهلا هتجوز دلاو نعاهاقلت ةمفاشلا د هاما اع ال ةطورشملا ةيفيرشا ةسردلاب

 قئاقد ىلع لشي رعش ناويد دل جابنملا حراش ريغصلا يلرلا د 0 ي ديس

 نفدو ١ 2 ةتافوو 6ع 4ع ةندالو تناكو د ريغ هلو قئاق درو

 90/4 عفو



 3 موب عح - ش 0

 5 هما كلا لا عرفا صضعل 5 نه ةب ربنع ةحنأ كنلاو 0

 واضح راسا لع يف رومالضاف الاد ناك( يركبلا نيفراعلا جات )

 ةغاللاو سوردلا كاملا ف لغفللا ة ةب ودع م هنار ا ديحوو هنأهز ديرف هيف

 «تالغتسم نم تأ أ ناكف ا ناكو هناوحا وا كلذ يف لضف ىتح

 م 0 كاذ ىلع فيل امور سلا ل ا هرشع نه برقي 1

 8 نه هعجرم ١ ةنسر هص ل ثم ءاقبلا راد ىلا لقننا هريغو

 هدلاو ماقم دع نفدور صم ىلا ةزمملا 5 يلصو نفك و لسغف ةفرشملا

 ةصالخلا يف اذك ةنس نوعبراو نام كاذ ذا هرمعو مهتي وازب يركبلا ريع يتلا ظ

 لوالا ءزجلا نم ءال5 ةفيحص

 ءالبعلا لج ١ نم ناك ( يركبلا رورمتلا يبا مع يركبلا نيدباعلانيز يتلا
 هلا س رد يف سادي ناكو ىهاظلا مولع يف عفرالا ماقملا "هلو ةيفوصلا

 *يشاذهو رجلا لبق ىلا جيوارتلا ةالص دعل ند فاضقر ف صهزالا عماجلاب

 ةفار لاب نفدو 2 نيعب راو عسأ نع ار 5 هنس يفوت هريغ دحال بسن مل

 فوصتلا ف لك اسرو ريبك م ناويد "هلو لكي م ريسفت هلو هفالسا لح يف

 ةهزنلا يف ا اذك ةمفاشلا هقف يف مالسالا يش رب 2 ىلع حرشو

 وحن ىلاعت هللا ةمحر 00 ةنطلسلا ىتفم ( يكلف اوي | ررويشلا)

 عيرجو اتاضقو رصم ءارزو ناكو براغملاو قراشملا هركذ المو ة 3 3 2

 ةنس ني:سو ثالث نع ذب فلل يفوت 4 هب كربتلا دصقب 4 هلا نوتاي ب اهئارم أ

 كاذ دا ردم ريزو اداب را ريزولا هتزانح رصحو صهزالاب هيلع ىلصو

 ةهزنلا يف امك ةفارثلاب هفالسا دنع نفدو رصم يع ىضأق يدنفا كيمو ١
 تت جر رس جو



 26 مجعد و“

 مالسالا خيش انالومو انديسل ةروكذملا ةيعفاشلا ةسردملاب سي ردتلا طرش

 قارشالا يبا نيلسرملا ديس قيدص ةلالس نوحلاصلا فلسلا ةيقب نولبسملاو
 نابعش دداحملا يبا يشل انالود نبا ىسيع ْخيَسلا مراكملا يبا انالوم نبا مجن

 ةرخ لاو اندلا يف مثرارساو مههولعو مهتاك رتب ىلاعت هللا عفن يفاشلا يقبدصلا

 نب دمع فعالا م اماللا نقد , لإقملا هيقعو ل هترذل مدعب نم نم مث

 لس ىوبا نا ىرت تاف افرح طرشلا كلذ صن اذكه يفاشلا -

 اكادنلا دو 8 ترازوت ذلاا انييعي اه ا / هذه يف ذملا م

 نس بلا حالص ناطلسلا يخا نباوه روكذملا كلملا نا مولعمو 01

 ةكلاملل ىرخاو ةيفاشال ةدحاو نيتسردم مويفلاب ىنب هنآ تويا نأ كلو

 موي فوتو نيدلا حالص ناطلسلا دمع نغ ةيرصملا رايدلا ىلع أيئان ناك ُدناو

 طسب اك ةاب نفدو 5407 ةنس رظمملا ناضمر رهش نم رشع عسانلا ةعجلا

 ففقاولا ةمجرت يف ناكاخ نباوزعلا لزانم ةعردم 5 د دنع يزيرقملا كلذ

 ! هجولا ضبا يديس ةمجرت يف هانفاسا امرك ذ ىلع ثناو رمع رفظملا كلللا

 ظ 53 اعو ةداعالاب 00 الف ةيفاقلا هتديصق ءانثا روكذملا هدج هحدم نم

 1 نالا ىلا اننا ربغ 5 رطل ناردلا دهعلا مدقاو ميدصلا تيبلا اذه نا نيعتي

 انديس يب 0 اذهو وكلا تسبلا كلذ نم ابمدق ن م لوا ىلع فقل

 0 هاخا م نأ تير الف و تدنلا اها ةدمعا م نيذلا ٠. نمحرلا دبع

 هللا يضر قاد 1 أيلاو قيدصلا تدد نم أههدق ع نك م لوا وهو رضع

 ا كلذ تينا داو مودقلا اذه ين هبعص دق هيخا ضعب لعلف مهنع ىلاعت

 تبلا اذه ند مداق لواوه ضعبلا اذه نا ظ



 * مع :

 06 ةفمم باثك "هلو ريقي يركت- هنا لاقو اريخ هيل د هتاقط

 بيكرتو وسلا برت اهامن ةلاسوو بتارئاو ةلماقلا نأ, ف ١
 نونظلا فشك يف اهرك ذ روصلا

 ينارعشلا هركذ نييدلا لالج كيلا وبا دمج دسلا ردع نلثا دلل

 ردقلا دبع يدير ىلاعت هلا يلو اًرصاعم ناك هنا هدافم ام لاقو هابط يف
 نوفدملا هتبقو هدم فاقوا ةراظن هالو طوطشدلا يا هناو .طوطشدلا

 باتك يف دجوو هتافو ركذي / ةناويغ هي رعشلا باب جراخ 0 يف اهب

 | خيشل يركبلا تاداسلا بقانم نم ضعبلا ركذ يف ةيكسملا تاىفنلا ةعسن
 | ةراع ّلَع ةفلختسا يطوطشدلا رداقلا دبع يديس نا 'هدافم ام يمورلا ىلع
 مو رئاعشلا اهب ماقاو فاقوالا اهيلع فقوو اهرمعث اهريغو رصمب هدجاسم

 يطوطشدلا ةبوسنملا نكامالا لكق هتبلط ضعب الا دحا كلذ يف ”هكراشي

 امنال هفئاعص يف قازرالاو تاريخا نم اهبام عبو نيدلا لالج 2 أ ةراع

 ةلاح ةياغل مسالا الا !هيف يلموطشدلا خبشلا ن :كي لو هداهتجاو هبسك نم
 ها ًاليلق آلا قيفي الف هلع يللا بذحلا

 ةيفقو ةيركبلا ةداسلا ةنازخب دجو مجن ديسلا نورشعلاو سماخلا دجلا

 نمضنث :لودعلاو ةاضقلا نم .ةلمج ةائما اببلع 21 ةنس لاو قة
 ةصلخلا هتسرذم ىلع فقو دق بويا نب نبدلا ةدمع نب رفظملا كلملا نا[

 ةاجج نيدلا حالص ناطلساا نع ةيالولاب مويفلا ةنيدم يف ةمفاشلا ةداسلاب
 دودحلا هذه ضعبو لمصفتلا هجوب اهتربشو اهدودح ابيف ةحضوم ٍضارا 1

 فقاولا اًده ناو ةنيدملا كاب ةّيكلاما ةداسلل ةدعملا فقاولا ةسردمل يعتني ||
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 كرالإو ال ثنا يرام .ايتاول تح ."قفكلا اذلقو

 قرافملا دوجيسلل هيد ىوهتو -هدنب رشني مويا ذفلا وه
 يف هتابثا قباسلاو هتمجرت ركذ يالا مجن يديس هدج كلذب ديري

 ناويذلا اذه رخ ىف هنع هللا ضر لاقو بسالا دومع

 يلع ينم قمشا كتدجو وذحلا 2 اهم ىه لا

 يلا ينم برقا كتدجو ريسملا كيلا تدرا 3

 يدل هجترا يذلا تثدجو ةجاح فِ كنوجر ايغمو

 ةي ركبلا يداوم لتي مجرتملا بزح لازي الو ةيافك ردقلا اذه ىفو

 او نار نم نيردعو ةدج هلل ىف ةداسلا كئلوأ لزنم و طوطشدلاو
 يوبنلا فيرشلا دول يف ءىراقمل

 مالسالا خش 0 ريعدملا نما وأ د ديسلا رشع يداحلا دجلا

 يف هريسفت فيلأت نم ف ىومدلل امزالم نونفلا عيج يف الاء ناك 0

 ريشو ةنس نيرشعو ناك نبا كاذ ذاوهو 555 ةنس ةيناثلا ىداج رشا

 كلذ نم ةفحل ر دا (ىزلم 00 ”هرإوم نال 48 رشع ةئاكو

 ناحيكلاب نالا ةذوخوم هدو طخ نم ةلوقنم مجرتمل دلاو طخب ريسفتلا

 فصن لئاضف يف مجرتلل ةلاسر يوانملا ةمالعلا حرش دقو لا ةيراذخلا

 حرشلا كلذو هب ريدج وهام حرشلا ةبطخ يف هياء ىثاف تا نابعش

 برغملا ناطلسل هتلاسر يف هجولا ضيا هدلو ركذو ةداسلا لزنمب دوجوم

 || نيسمخو عبرا نع 505 ةئس تناك روكذملا مدلاو ةافو نا اهركذ قباسلا

 ف 0 ينارعشلا لا يملا 4 ةدسو رص 0-0 مك ناك هناو هع

 يع



 7 6غ ىف 4

 يراثاو ينع يرئاس ىوطنا مث ظ هب كد مث يدوجو شرع مجتراف

 يراوطا ةاكشم نه يل تنلعتساو اهتعشا في ينع ينتقرغتساو
 يراطواو يلؤس نعيسفن تدحو  اهيفاهنيع يدوجو تدجو ىتح
 رامزءو ناحلاب بورطلا يريغ اق باطخلا تءىءاف تاصفنا م

 يراتوا ناديع هب تنرف مج هب تعجدق نكلو مش لكلا

 ريبكتلاب اهحتتفا ةديصق نم نع هللا ىضر هلو
 ارب دقارسلا اذه ريكا مشا رد رو ١ ا

 لاق نا ىلا

 ارثا الو اًئيع ال كلانه ينم ةقئاقح كرتث مل ربكأ هللا

 ابءانخو
 ارضحدق هاوها نمو يرادرادلف يح الو ينع لق 201 هللا

 ةعانصو موقلا مالك يف نه تاحمشومو تايئات ةلمج ناويدلا اذهبو

 نهنم ةيئات نش بابلالا ترسب بابالا بابل بدالا

 ٍتاهتسا يتاذل يتاذ نم يرودب ةناريغ قرشم يرودب يرونو
 ٍتلدت هيلع ياملا مالقاب 2 اهرساب مولعلاو يحور ىخوأو

 يقروص سبالم يف ىنيعا تاجن ةمحر دهاوش داد_.ا دهاشم

 : ةديصق نم هلو اًذِج ةليوط ينو

 قراش بلاغ ىلا نم انب ردي ةرم مت ينب 1: ةارس اناو
 قطانملا انيلع تراد مهو انب : -انناو 1 ةنيقباسلاب نر 5

 ١ ل ع

 قباسأو ممدجم تي مهعراضن ةيور يلاعلا سأ” مهضارن
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 2 738 ع ل

 عم هرصع ةفيشم نع !يلقعو اهيلقن مولعلا قلت فكو

 ةداسلا لزنمب اهناف ةروكذملا يقانملا في اش نم ةعجارياف هحرش لوطي اه

 سهزلا مجنالا هيف ظن لزنملا كلذب اضيا دوجوم ناويد مجرتمللو ةيركبلا
 نم سهزا بيسن نوي ام ادونبو أمالعا بدالا تارانجب هنم عفرو 0

 حيتافب بلقلا بابرا تاحوتف نم ناعمو رودبلا ىعبا نمرهباو روهزلا

 ًاساركر شع ةيناموحن وهو دوجولا ةدحو يف دوهشلاو فشكلا يوذو بويغلا
 هريس سدق هيف ةمالك نث ءاجحلا فورح ىلع بترع

 هرهج ف صالخالا عاتو مورس يف صلخا نم دبا
 مرما نع جرخي نا عيطسي الف ًاماود قحلا' ىقازو

 ود لف قدس الوم حا

 ٍهركف
 نع رثدي نا ردقي

 امدنع وريغ نع دب باغ

 مر امو مهئامسا ركذ

 هب مو ىلا تبجةليل سنا م
 امتزع رارسا اهب تطاحا دقو
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 ةنع دع ىلاعأ هللا ىضر لاقو

 ىراس جدلا نقرب عومدلا ينيع تمس اخ ىهلساي كرايد الول
 يراج يتعول نم ئمدم ادغالو  يثرح ط 0 8 اقيزيق الو

 راجيتاب ران وا ىهزلا كراونا تمملدقو يدجو نم تكتبتالو
 راتسا تحت نم تبمجح اقئاقح تبلط الاط ابولق اهلا يده

 اهنمو

 رادلا نع دعب يف نيعلل حولت

 يراطلاوه نم اهيدل  عادحاصو
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 3 0 ١ ا نيدباملا .نيز رورسلاوبا عدلا عساتلا دحلا

 ا زئاح رصمب ةفيرشلا ةنطلسلا ىت فم ناك ةنس نيثالثو تس نع ٠١ *7 ةئس

 انما مهلعلا 1 نانو فردا ملع يف ةيأ 1 لوقمماو لوقنلل

 نمو ةيرصملا رايدلاب ةنطلسلا يتفمب ب بقل نم لواوهو هتالكشأ الا هتاتشا

 يف ماعنالا ةروس ريسفتو تاداج» ميرا يف مركلا تارتلارتش

 داجم يف معلا توماس ريبك دلجم يف فيكلا ة ةروس ريسفتو ن.داجم

 ةالوركذ ف 0 :أ| ةهزنلا يف اذك ٠ 507 ارعاش نأكو ةديدع لئاسرو

 تي ةفيطل ةؤيسل يفو مجرتملا دلو دمحم يديس فيأت ةيزعملا ةرهالاو رصم

 هل بسفو رثالاةصالخ رحلص هلع ىتادقو ةيركلا ةءاسلا 0
 ءافلخلاو كولملا ركذب ءافرظلا ةفحت ىعسل اباتك نونظلا فشلك يف

 وه هجولا ضيبا ,نريدباعلا نيز مراكملا وبا كيج ديلا رشابلا ل

 بحاص وهو نيكلاسلا ةودقو نيفراعلا جاتو ريبشلا معلاو ريكلا نطَقلا

 بقانملا وا خي راوتلا ب كشك قلطا ثيحو يركبلا بزب فورعملا بزحلا

 يركجبلا دمحم يديس وا رييكلا يركللا وا يركبلا يطقلا تاقبطلا وا

 ًاصوصخم اباتك هبقانم يف فلأ دقو دارملا وهف ةيظعلا تاماركلا هبلا اًبوسنم

 هب الل ترقاو تاناركلا ضار 'هل عج ةهزنلا بحاص هديفح

 هنا هسفن نع اهيف لاق دمحا يالوم برغملا 2راطلس ىلا اهب ثعب ةلاسر

 ركذو ١*5 ماع مانخ ةجألا يذ نم رشع ثلاثلا كاعبرالا ةليل دلو

 ه8 ةنس رفص رهش نم نيرشعلاو عبارلا ةعمجا ةليل تناك هتافو نا هديفح

 كللت ةلاسر ل أ مجرتملا بعوت.سأ دقو هتيرتو هتأشن ليصافت كلت



 ضبع ن

 اد زارع (ت ارش ىوحب ٠ . نا عرالاولصالا كاذ نا عز
 مجرتملا زاب هيقل دق ذا رثالا ةصالخ يحاص يبغا هةيدصل درسو

 أاهنم ذاتسالا ديسلا كلذ حدم يف ةيهب اًراعشا

 هكيزالا ضايز هي لئ' انما رضخ اذ اي
 لاق نا ىىلا

 هيربأا ذاتسا مهشلا نثر «دباعلا نيز لظ يف

 ك0 لا يلتعاا ةيح دلجلا خانأ# لوم

 ىلع مجرتملا رث ام يف اهلكن وكت نا ةعطقلا كلت تداك دف ةلجلابو

 | نيرادلا يفمهي انهفنو عيمجا هللا حر اهعجارلف هاش نف دل جم يف اهناذ اهمهحربك
 ناكن سحلا يبا نب دم نب 0 نب دم ديسلا نماثلا دجلا

 0000 تالكلا ن1 هلع 2 لو نفو تايآلا نم هلا قيفحتلاو محلا نم
 فكرونفلا 0000 ل طر بأ أشنو

 مدق فوصتلا لوصاو مولا مولع يف 'هل ناكو ثيدحلاوريسفتلا ملع ايس

 ةروبشملا يلإبلا يف هزالا عماجلاب هفالسا ةداع ىلع سردي ناكو خمار

 ىلا هلو نابع نم فصنلاو جارعلاو يوبنلا فيرشلا دلوملا ةلملك

 داجا وه نيا نمو هُندبم رك ذ نم م هب قلعتي امو لدا ىف درو ام هيف ركذ د

 نيرشعلاو يناثلا ةعمجا ةلي يفوت قئاف رثثو قئار ار لفن هلو ةداجالا لك هيف

 ةصالخ نم ثلانلا ءرْلا نماصخلم' ذا ٠ للا رارهش نم

 | تيب رئاشب يف قيقحتلا ةدمع باتك 4مرب فلولا وهو 456 ةفيحص رثالا

 قيدصلا أ



 تمل دقو ٠ لس هذه : ءادجتا نا الئاق ردا كلمن

 أ مسقلا كلذ صقخملا ةروكذملا ةلحرلا نم يناثلا مسقلا يب يتلا ةعطقلا كلت ١
 لزنم اهلك ف ضنو روبش ةثالث وحن ةباحصاو وه ماقا هنا ةيرصملا رايدلاب

 شرفلا نم هيف مط دعاو مهوزنل ةصصخ كك رألا رب ىلع رصمب مجرتلا

 هيلا جاتحي ام كلذ ريغو ةوبقلا تربو اولخلاو ةييدالا عاوناو ةعتمالاو |[

 || هليصافت تبعوتسا ام مهباود فلعو ىراسكلاو تاضلا نم مهيلع ىرجاو

 ةببدالاو ةرلعلا ت 00 نم مهيب راد ام حرش عم ةعطقلا كلت نم ًاقاروا

 حالصلاو هاجلاو ىنغلاو ملعلا يف ةياغ ناك مجرتملا نا ىلع لدي امم ةيفوصلاو ||
 ةامج ةعطقلا كلت يفو مومملا ىدل اًدقتعم ةلودلا يف ةككلا ذفان ةلزنملاولعو ||

 ابعلطم ةليوط ةديصق اهنم مجرتملا يف اهبحاصل دئاصق ||

 رصم الو" مّقص ضرالا يف اهلثم ا . ّرصم مرما ىلع ترادنم يطقلا ىلا :

 اهرخآ يف لوقي
 رصنلا ةحتتي ةنم يلاعلا تابو هب ةقرشم مايالا تلاز الو

 نطق ىمه دق هب رطق أمو ىلاوت اسملاو ميصلا ام تاقوالا د.ها ىلع

 ورمع الو هيدل ديز الوهن ةبحم ينغلا دبع تبذج امو
 ابعلطم ةديصقو

 ادصلا هذي هوام ىفاو لينلا هب. :ادروم بررقلا لعرصم نمهللا عر

 لاق نا ىلا اهوح امو ةيكبزالا ةكرب و اهلينو رصم اهيف حدمي لزي مل مث
 ىدهلاو زملا نم ولم مث 5 4737 نقرا قدم قربا انيطق اهب

 ىديتااو داحلا عاوناب يداني هلاك يعاد تابشرش1 3
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 01 قباسلا يقابلا دبع ديسلا' اه نيديس نيبيجن نيدلو بقعاأ|

 نيتنثاو ةئاؤلثو فلا ةنس تفوت ةشاع ةدنسلا اهمسا انو قيفوت دم

 ىلع ديسلاو مركلا دبع ديسلا ام نيدلو تسقعاو

 ديسلل لوالا دجلا وهو ركدلا ل رع ديسلا دلاو يركيلا دمحم ديسلا
 دلوملا ةويبص فارشالا ةباقنو ا ةنمم ةفالخلا نيتسايرلا ىلوت قابلا دبع

 [ ةقواو ١91 ةنس مالسلاو ةالصلا لضفا هيحاص ىلع يوبنلا فيرشلا

 يفوتو ةمج ةيريخ عاونا ىلعو هتيرذ ىلع انايطا ةبب ويلقلا لاعا نم متببب |
 ٍربجلا 21 0 عباس ٠١/1١ ةنس

 يفوتو ٠١؟١ا/ ةنس ةفالخلا ىلوت هل ع ديسلا يناثلا دحلا

 ٠؟؟ا/ ةنسأ|

 ١١؟5 ةئس يفوت بهاوملاوبا ديسلا سداسلا دجلا

 ٠١٠١ ةنس دلو نيدباعلا ”نءز بهاوملاوبا دمحم ديسلا عباسلا دحلا

 هلوقب هتدالو مهضعل خراو ١٠١7 ةنس ىفوتو

 نيدباعلا نيزب قفالا قرشا

 دنا اطوأ لوشت ةلووح ةلعر نم ةعطق يف دجوو' يتربج قلك

 ريبشلا يلولل اهنا لع اوعصتب و ) كا رايدلا 0

 يفوجلاو ٠١٠١ ةنم قشمدب دولوملا ىسلباتلا ىنفلا دبع ذاتسالا يدبس
 آر موب نم مايالا لع اهتز لاو نيمنتلا لذ وابخا١ 40 ةنبم اعلا
 صنخم اهلوا نيعست ال ناو ماشلا قيرط نم ناكر صم ةمودق ناو هتداب نم

 || كلذ ركذ امزاجحلا ىلا رصم نم هريسمب يناثلاو رصم ىلا ماشلا نم مريس

 يكرس وللا



 لافلحالا ةد ل 5 و ا ددع ع مايخلا نم م 4ف برضي 5 ا ور

 0 عباسلا ةعمجا ةليإ هيلع هللا -ةجنر :هثافو تاكو ةليأ ةرشع ينام هب

 كاذر مهيف فورعملا رثالا هاجر بقعب ربظ نا دعب 1١407 ةنس ةدعقلا يذ

 || هبشي ام هلجر بقعب ربظ مثدحا نيح ناح ىتم ةفيرشلا ةلالسلا هذه نا

 راغلا يف غدل امل دنع ىلاعت هللا يضر قيدصلا مثدج نع ةثارو ةغدلل ارثا

 روك ذ يف .نابعلاب مهيدل دهاشم رئاوتلاب مهني تباث ثذلنع قدح سال
 درو ايم لصفنا اذا ةقلحلا ماتلا طقسلا ىتح مراغصو مرايكو مهثاناو ظ

 اليد كلذ راصف هتايح هرم نمايلا م مهنم ضِي ر اان رثالا كلذ روب

 هتوم دنعرثالا كلذ هب ربظي نم بسن ققحت ّلَع مهيدل
 نارقلا ةءارقل ملزنمم نينثا تييترت ةي ريخلا هفاقوأ يف مجرتملا ةطرش امبو

 لوانتي ةعمج هليل لك يف ديرت نم ماعط دادءاو ةتْخ ثلث ةليل لك ميركلا

 ةقرفتم ةفيرش تاّتخ ةوالتو ءانثئسا ريغ نم ءارقفلا نم رضح نم عير هنم

 بيترتو نابعش فصنو بجر نم ةعمج لواو يوبنلا فيرشلا دلوملا يلايل يف

 سوماج لبعو دبع ةليل لك ةلماك ةمتْحو ناضمر نم ةليل لك ةتح فصن

 فرصلا اضيا طرشو نيكاسملاو كارقفلا ىلع اهبموحل عزوت ىضالا ديع موي
 ةماقاو أهريمعل هايل يقع مّتحرضا رغم نك ا الا هفالسا ةيواز ىلع

 ةحرمضالا كلت بامصال دلاوملا لمعو راك ذالاو ب كلا نارقلا ةوالتب اهرئاعش

 أ نينثالا يتايل تاريخلا لئالد ةوالت ماودلا ىلع ءلزنب ةرمتسملا مرث ام ند

 ثيحب فيرشلا يراخلا ةوالتا ىهزالا ءاملع نم نينثا سيترتو ةعججاو

 دقو تاولصلا ةماقالل 2000 فاو ماما بدرتو ةره ربهش 0 هناتخ



 5 بو عدن يب 2

 امل عباتلا ةيركبلا ةفالخلاو فارش الا ةيان 1 1 اًريضأ 1

 مياشمو اياكتلاو ةحرضالا خياشمو فدا دانا قرط عيمج ىلع ملكتلا

 | يذ نم نيرشعلاو ثلاثا سيمتلا موي يف بازحالاو .تاريخلا لئالد ءارق

 ١١ وال ةنس ةدعفأا

 ديسلا دلاو يركبلا يدنفا يلع ديلا مخنالا ذالملاو مركالا ذاتسالا

 كلذ ةداجو ميظنلا دقعلا انك ةلكاو نأك 255 كفلاسلا قابلا دبع

 رجم يف برو ١١١ ةنس دلو ةناماو ًاقدصو ةنايدو ةمش ميقتسملا قيرطلا

 يروحيبلا خيشلاك مرصع خياشم ةذباهج نع يقلتال معلا سوردرضحو هيب

 ةداقن ةحرقو ةداقو ةركف اذ ناكو ءاقسلا يهاربا يشلاو يروهنمدلا ديسلاو

 ذا تمصلا ريفك تعمسلا نسح راطقالا عيمج يف هتيص ارشتنم رادقملا ليلج

 || لصفلا لوقي هللا ةاضرع ءاغتبا هاجلاو فورعملا لذبب امنع دعوا اذاو ىفو دعو

 ْ ماوس نم ّلَع لضفلا يوذا . ةسلاجت رثؤيو قحلاب محير قطنيو قدصلاو

 دقن ةرمثاه ةئذاب مهثو 3 ولع ةفيرش ميشو ة ةنس قارعاو كر سفن عم

 نم نيرشعلاو سماخلا يف فارشالا ةداسلا ةباقنو ابعبتي ا ةيركبلا ةفالخلا

 مدلاو ةافو دعب 151 ةنس بجر

 روماو هبا ءاقلعو هئاقتعو ملسنو هتيرذ لع نيددادفلا نم فقوو

 ا ةماعلا يف ةئامو ةقرقلا اهمهد ذل نيناثو ةثام ةريثك ةيريخ

 نررشعو ةئامو ةييرغلاب هيوشباب نم رشعو ةعبسو ةئايسخو ةيقودلا جلمدو
 ادتنطب نيرادو رصمب راقع ةلمجو ةريصلاب ةشعو ةفونملاب نومثاب

 دج هتاقفت ف عمسوتلاو يوبلا تفيارمتلا دلولاب ماههالا له 0



 0 موطأ 3 ظ

 || انديستنب ةمطاف اناس 1 خلا ران ليم نبا ين 0 دلل ظ

 بلاط يبا نب يلع انديس نباو سو هياع هللا ىلص هللا لوسر 2 انالومو ||
 قورافلارمع انديس ىلا ةبسن ةداسلا ءالؤلو ةهجو مركوةنع ىلاعت هللا يضر

 قبدصلا مراكملا يبا ذاتسالا نع ًالقن ةدمتلا باتك ىنف دنع ىلاعت هللا ىضر
 ةثالث شي رق نم يندلوف موزنم يتب نم يتدلاول دج ىلاعت هدمحجو لإ

 لاق مث مثةاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذو مئاهونبو موزخم ونو متونب توب

 يتقث الو هيلعالا يداتعا سيل ىوتسا شرعلا ىلعو ىونلاو بحلا قلف يذلاو

 تابالا هذه ةديصق نم 6 لا

 . مراوصلا نوتم ثزوه دقو تزعو مراكأ موق هانا ترتفا اذا

 مياه ل1 لاس را ىرألا ىلع ريثالا رثن مهنيب لف

 مراكلاو ئدنلا بر :ةقيدصو -: دمحم قلص رك ربا 00

 راس نه له موزع نم يال تدعو لونإل نا
 ( مراكألا ءالؤه قيدصلا ين ضعبلأ مجارتلا ريب نم ةحئن كنودو )

 يدنفا قابلا دبع:ديسلا لثاللا لولا بحاص ليلجلا ذاتسالا ةرضح

 ةفيرشلا سفنلاو علا ةمملا وذ ماركلا ةداسأا ةصالخ مالا مهشلاوه يركبلا
 أهدوت ةداحمو ةهما يف ةنالعلاو رسلا ىهاط ةيوطلا مياس ةينأا نحت ةيالا

 هترط ءالال يف ةداسلا مسوتلو هثرغ ميسو نور لابتي ةدالق ايرثلا

 لب هانم هب مكاقلا يمصلا فرشلا يذ ميركل تنبا 17 داع نالا وهو

 مهموسر ديؤملاو م اركلا هفالسأ رشا يبحلا د هيلع رودت يذلا يطقلا

 ب واسحب هج اوم ميدل درا ومي يوني ءهججتوو ل حل هفراطو فرشلا اذه ديلت ضورو قي هب ةدايسلا ردب لاز ال ماودلا ىلع

 اع



 ع 5-- 2

 نبا هجولا ضيا نتدباعلا نيز مراكملا نادم ديسلا نا نيد.اعلا نيزاا

 نبا نيدلا لالح ءاهبلا يب و كسلا نبا رسفمما نسحلا يبا 1 ديسلا |

 00 د للا 1 دكت ديلا نبا _:ريدلالالج نعلا دع ديللا|
 01 قلاخلا ديع مسا نبا 00 نبا ريع يشل ن با دمحا ديسلا

 ١
 0 | ىسوم يشل نبا 0س ها ويلا نب ىبي يش نبا معنملا دبع يمل ئ
 نابع ذاتسالا نبا ىسيع ذاتسالا نبا مج مولا نبا بوقعي زيشلا نبأ ى ]

 نبا حون ذاتسالا نبا دم ذاتسالا نبا دواد ذاتسالا نبا يسيع ذاتسالا نباأ
 يباعصلا نجرلا دبع يديس نبا قبدصلا هللا دبع يديس نبا ةحلط ذاتسالا |

 مهنعو 222 اعل هللا يضر هللا دبع قيدصلا ركب يل: انالومو انديتع نباأ

 را لد ني دعس نإ بمك نب ورم نب سماع نب نامع ةفاق يبا نبا نيعمجا|

 نب ةنانك نب رضالا نب كلام نب رهف نب بلاغ نب يول نبا بمك نب ةرم
 0007 رالا# قب الص نب زاك لد رضع نك سالا ن : كرام نم ةعزح ظ

 دجلا يف مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انديس عم نع ىلاعت 5 يضر قيدصلا ْ

 مدقت م7 هره وشو نيداببلا

 ممدج ما ةهج رف ينسحلا بسنلا اماو يركبللا يسنلا رع اره 11

 هللا يلو تذب ةمطاف ةفيرشلا ةديسلا نبا ةنال دما ديسلا رشع سداسلا|

 دبع ديسلا نبا كلملا دبع ديسلا نبا دهم ديسلا نبا نبدلا جات ديسلا ىلاعت ||

 ديسلا نبا ناسح ديسلا نبا محري ديسلا نبا كلملا دبع ديسلا نبا نمؤوملا|

 كاملا ديع 1 نا لم دسنلا نبا 3 كيلا ل لع ديسأا ن نإ 0
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 ظ 5 ا خلاص لمعا ناو مالسالاب 1 يدلاو ىلعو 0 ٠
 و هيلع هللا ةناعا 3 ريخلا سس 5 دوب و اًريغك قتعأف هءاعد هللا باجا ْ

 || ملسو لع هللا ىلص يباب نما ّلا دلو هل نكي ملف يتب رذ يف يل حلصاو لاق

 | ةلمجابو نيممجا مهنعدللا يضر ةباحصلا نم دحال كلذ لصحي ملو هبعصو
0 0 " 3 2 
 ىصقتسل "كهنسملا هايازمو ةيقانمو ىدحن الل ةنع هلا يضر ”هلئاضنف

 ا نم ةحفش اناتك 1 رطعو 1 ”آم قيحر نك ةفشرب ةلغلا انور“ ذأو

 علا ل فلا 5 لها ىتلسار 9 كك ده:لف ٍهرخافم ريبع

 يسم هلا 5 مر ١ ام نك 2 مثريهاشم صعب محارب كاذ بعل 3 - ةاسحلاو

 عيرمج ىلا 2 : ةروهشملا ميراوتلا ن ا موعورفو ةاماتلا هده دارفا 1

 ] 39 ةيونسلا دلاوملا يف اهدئاوعو اهي زو ةيركبلا ةفالغلل نالا ةعبانلا قرطلا
 (|(فركلا لنا يقيدصلا تيل ا اولا عم اهريغو رصمب

 ظ ةفالخلا كلت ىلع ةدايز تببلا اذهل ةعبات فارشالا ةداسلا ةباقث نا ا مهيدل

 ةفالخ اه نيتللا نيتفي ثلا نريتفيظولاو نيتروك ذملا نيتطحلا نا لوقنف

 رضاملا انتقو يف ةيرصملا رايدلا مومعب فارشالا ةداسلا ةباقزو ةيركبلا ةداسلا ا

 ةالصلا لضفا اهبحاص ىلع ٌةيوبنلا ةفي رشلا ةرجهلا نم 1٠١5 ماع وه يذلا
 ةفينملا ةمنايلا ةحودلا كلت عرفو ةفيرشلا ةلالسلا هذه ةبخن امهب مئاق مالسلاوأ]|

 | ا
 رورسلا يلا دمحم ديسلا نبا دمحم ديسلا نبا نيدباعلا نيز بهاوملا يباد# |

 نبا يركبلا يدنفا ىلع ديسلا مو>رملا نبا يركبلا يدنفا يقايلا دبع ديسلا||

 نبا دمحم ديسلا نبا دوعسلا يبا دم ديسلا نبا يركب يدنفا دم ديسلا

 ذيسلا نبا كهاوملا قا'ديسلا نبا يكلا رعدتلا ا معنلا دبع ديسلا ا



 1 ىلض يبلا هتبصمب هصيصختب 0 "اضف . يني هبتاعي زا اهادع 2

 الآ ىلاهت ءلوق ييدكلا لزحلا 58 فو ةرحمللا يف هل 4ةةفارعو سو هلع

 ريذلا هجرخا دا 2 هرصل ل3 (ملسو هيلع هلأ ىلص يبنلا ينعي 6 ١

 نا نزحت ال (ركب ابا ينمي ) هبحاصا لوقي ذا راغلا يف اهذا نينثا ينث اورفك

 نيرسنملا ضن 4 لاق اك ركب نا لع ِ هلع ةتتيكس هللا لزناف انعم هلا

 امو قد 1 يقوي يذلا قنالا ا ىلاعت هلوق ا

 لاق ىضري فوسلو لعالا هبر هجو ءاغتبا لا ىزيت ةمعل نم ”هدنع دحال

 متاح يي يب 00 | جرخاو 5 لا لوق ف هلع هلل يضر 1 يبا ىف كلر يوغا

 نم ةعبس قنعا نع هللا ىضر قيدصلا ركاا ت 5 فلا ةهورغ 0 قالا

 : ةروسلا ٍ

 ينعزوا بر لاق ةنس نيمبرا غلب و 'هدشا غن اذا ىتح ىلاعت هلوق اهنمو

 هاضرت احلاص لمعا ناو يدلاو لعو 0 تمعلا يلا كارمعل مك

 0 ههجو هللا مرك ب كلاط يل رب 3 نلف ىيرذ يف 0

 بحصي ناكو اعيمج هاوبا مس دبآ ١ هع هللا يند ركب يا ف 2 هلآ هه

 ظ ملسو هياع هللا ىلص يا“ كنس ةرسع ينام نإ هو سو هلع نأ ىلص ىنلا

 هيلع هللا ىلص ىلا ا تل لأ هنراجت يف نيرشع نيا

 قيتعوبأ ع د 00 محرأا دبع نبا مث هاوبا ن 11 دب نم 1 راسو

 تمعنا ىتْلا كتمعت كتان ىنملا يا ىنعزوا بر ا هبر ب وبا اعدف
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 لل 1 نبا لالا مهنمو هللا يف نوبذعإ اوناك نبذلا امس اًناناو ناو“ ارك

 اعل داجالا اماو مثريغو ة ةريبش 3 مم اعو ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ند ْ

 فِ وبلا ”هجرخا ام اهتم | لح ةرتك رعف هصوصخب ماضف يف ةدراولا

 هللا لوسر نا ُهنع هللا يضر ءادردلا يبا نع ميهن وبا ةاوروريكلاة

 نيلسرملاو نييبنلا دعب تبرغ الو سّْتلا تعلط ام لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 رباج نعريككلا مماجلا يف يطويسلا هجرخا ٠! اهنمو ع يبا نم لضفا ىلع
 يبا ماما ءادردلا 1 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس 0 لاق هنع هللا يضر

 نم لضنا 5 0 لع سمشلا يعظ لجر 2 22 لاقف ب

 ادلع 2 لص هللا لوسر نا ءىناع ءا ما نع سودرفلا لاسم يف | يميدلا ىورو

 يبا نع هحرم# يف ع فورو قيدصلا كامس هللا ناركب يبا ا لاق لو

 نما نا لاق سو 4 هيلع هللا لص هللا لوسر نا هنع هب يضر يردخلا ديعس

 لاق هنع هلل يضر كلام نب سفأ نعو ركب وبا هتبحو هلام يف "لع سانلا

 رككسع نبا جرخاو ركب وبا يتماب يتما مخرا سو هيلع هللا لص هللا لوسر لاف

 يبا بح ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاف نع هللا يضر سنا نع
 يما لك ىلع بجاو هركشو 1

 ةريثك ف ' نع هللا يضر هلضف يف ةدراو || تابالا اماو

 ىرسيلل هرسسسنسف ىنسحلاب قدصو قئاو ىطعا نم اًماف ىلاعت هلوق اهنم

 ةنع هللا يضر قيدصلا ركب وبا اهب دارملا نيرسفملا ضعب لاقأ]

 ةنمع نبا ن ع ركاسع نبا ( (جرخا ) ةيالا راغلا يف اهذا ىلاعت ”هلوق أهنمو

 ابا آلا 35 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأش ىف و يك نيس | هللا تاع لاف



 ا ما 0 ملزم هيلع هلا 0 1 عم عمشجي ندع

 | اقيلع يمس اما ليق مت نب د ل ورم ا را حب ريخلا

 أ|اغا ليقو رانا نم قيلع تنا هل لاق سو هيلع هللا للص هللا ل ور

 ||ليفلا دعب ةنع هللا يضر دلو نع هلا يضر هلامجو هنسح ةقرأ اًقيلع 0

 ظ وهو تالق لك ةرحالا ئداع ننام لال نا ىفوتو نا

 ْ ب ناكو لسنغا هنا ليقف هتوم ىبس 2 فالتخاو ةنس نيتسو ثالث نبا

 ساناأب ىلصي نا رمع ماو ةالصلا ىلا جرخي ال أموب ر رثع ةسج مخ ادراب

 أيل لاقف يناتا دق هنا لاقف بيبطلا كل وعدا هلأ نيانلا هل لاق شرعا
 || رخآ ناكو ةنع هللا ىضر تاق هنع اوتكسو هدارم اولَعف ديرا ام افرأتا

 فيفخ ضيبإ ةنع هل يضر ناك نيحلاصلاب ىن وقحلاو [ سم ينذوت يي أم

 جوزتو مدكلاو ء ءانخلاب بضخم نينرعلا ىنقا ل ال نارام

 دبع هل ل اع تدعوا عا نامور ا لهالا يف نع هللا يضر

 ءاهماو هللا دبع هل دلوو مالسالاو ةيلهاجلا يف اهريغ ب ٍجّوزتو ةشئاعو نمحرلا

 أ _:رم لسا نه لوا وهو ةنع هلل يصر هتافو دعب تدلو موثلك ماو 5

 امناكو 2 27 > اله ١ رحات ةفالخلا ىلق ةنع هللا يضر ناكو خويشلا

 لكلا لمحتو فيضلا يرقنو محنرلا لصتل ركب ابا اي كنا ةنغدلا نبا هل لاق

 ابك اقفناف أملا نوعبرا لاملا نم مسا نيح هل ناكو قحلا تاون ىلع نيعتو

 | هللا ىلص هللا لوسر لعو لا ناكو ةرامتلا 0 مها

 مم عصت ال سأنلا روما ترا لاقو ةراحتلا كر ةفالخلا يلو الف سو ؛ هناع

 ءاقرالا نم اريفك قنعا دقو مهنوُؤوش يف راذنلاو ملل غرفتلا لا لصا الو ةرامتلا

 دس



 3 دلل

 هلو ف 2 8 َى 0

 بيرلا يحام ى ها ديم - دضع ور اذ رضع لك يف

 اهلخاد باسنالا لكيفاقالا مالسلا دبع ب رصمب ةنسلا خيش لاقو

 هدم 2 ةحيحص امناف قيدصلل هي 5 الا نآلا َتَدِكْلا

 عوبطملا قيدصلا لا تسل را ىف قيقحتلا ةذمع تاتك حاصل

 باب ةرطنقب ةددعتم 0 ةداسلا ءالؤهل تناك دقو 417 ةنس رع

 عماجلاب ةروبشملا نيدلا لالج ةيواز هاج جيلخلا لعو نيدباعو قرخلا

 دبع عشا بردب ةيكبزالابو نآلا اشاب مياس موحرملا يارس ثيح ضيبالا
 اقباس كلذ انركذ م ةيكب زالا ةكرب ىلع الطم ناك يذلا لزنملا وهو قحلا

 لوشلا لاح يتريجلا دارم وهو هيف يوبنلا فيرشأا دلوملا لمع 22 ناكو

 شفنرخلا ياريس نآلا مثو يوبنلا دلو لمعت ةكيزالاب ملزأل نالف لقتا

 ماع اهيلا اولقتنا اقباس رصم يبلاو اا سابع جاحلا موحرملا ءاشناو نكسم
 أ( الب 0 قيرطب انه مير 31 تا 0 وركاذ نحو مدقت م13

 سطلا مهعبتم لصاو ريت كالا مدح ةمجرتب نيثدتبم لالخا الو ليوطت

 أكربت سو هلع هللا ىلص هللا لوسر ةفيلخ قيدصلا ركب يبا انديس ربطالا

 لوقتف ةنع هللا يضر 4

 6 قيدصلا ركب يبا مامالا انالوءو انديس ةجرت نء ةرذغ 4
 1 نع هللا يضر 3“

 ةفاخ يبا نبا قيئع ليقو هللا ديع 5 وبأ هنع هللا يضر وه

 نب ادسل د ةسف كيلا دما لأ ورم نب سعاع نأ نال



 ا ءانبلا دما اا تبلا وهوال ل الا ف 0 لاو ءارطالا نع

 يف ىلاعتو ةناعم قحلا باجا دق ءامسلا يف اهعرذو تباث اهبلصا 2 ةكرايملا

 0 0 مهلوقب قيدصلا اهدج ءاعد 0 ةلالسلا كلتأ

 هيف اوعلط دقو د ناكم ءاحنالا عيمج نم ةيمالسالا ةرومعملا ساغا يف سياف

 نيعا اهنم كفنت ال ةريزغ اباهانم ةريضأ ةيهاز ًاضاير هب اوعني 0 ةرينم ارودب

 رم ةعامج نا هريسفت يف يركبلا نسحلا وبا يديس ركذ ىتح ةريرق دهجل
 يرتلا لا اذه نيلضملا ةيركلاب نم ازناك ةلَلا رباكاو كايلوالا
 لردع ةياغلا ىلا مهعمت ةكرابملا ةرجشلا تناك ناو رخخآ تدب نم مهنكل

 دانا 0 عدلا رقت ريسلاك ةدع ىلاهت هللا يضر ركب قادس سن شو

 نمحرلا دبعو يزوجلا نب نمحرلا دبع نيريبكلا نيفيشلاو ريسفتلا بحاص
 ها ىننملا ركع نيدلا سهش عّشلاو سوماقلا بحاص نيدلا دجيو ياطسبلا

 ْ هتيمال يف ماوق ليلدب يدرولا نبا مامالاكو صنم
 لاب يأ ذا يبسن لع هللا دا تاك

 أريثكو ع درو بحاص ىنطصم ديسأاو راكدالا حراش 0 نباو

 ينل يف ةيمالسالا راطفالا رئاس نوب نم ةيرصملا رايدلا تأ ريغ ماوس
 :اكشمو مهسارغ ةضورو مهسوفن راونا س اف لجو مهسوممت ملطم تراص

 ميططخو ةيلعلا مهبصانم مضومو مللاحر طخحو مهنايعا نطومو مسارب

 دشو اهنارمع ا مادا رايدلا كلت ىلع لات 1 00 كلذو نلا

 7 مهم دحاو عني يف نوكي نا دب الو ' نه امان وبلا ندا ماعدب

 اع يذم د د دقو هك دهاشم 8 و ميياع ةفياخلا |
1 0-0-7 21011 



 39 ا د1 ة ةدننسحت

 8 سمس جبد طب( رسب

 أ| مجارت ءىلالب ةعصرم ةيهبلا ةيخرلا ةقيفلا هذه تق ىتح كلذ ينانعرشأ|

 ينغلا وهف دا 90 2 6 8 ةماقا 2 ل 9 لف

 ني عم4 - | هوب

 رصع ميركلا ةرحملا ثيبلأ ةمهجر

 نمرصم يف تيب لوا وه ردقلا يماسلا ماقالا يلاعلا تيبلا اذه ناكأل

 تاكو ماع ةئاغلثو فلا ذنم ماذغلا مالسالا تاتويب دحاو رصعلا فلاس

 0 دق ماركلا ماركو ماوقالا ءاسّورو مانالا ةارس مماظعلا هلاجر

 بحاص ةمجرتب قالا باتكلا اذه يف فيرشلا هخ رات ركذن نا يرورضلا

 نع القت كلذو يركبلا يدنفا قيقوت مركآلا ديسلا ةدايسلاو ةحامسلا
 غ0 م تبيلا اذه ركذأ درفا هناف كرابم اغاب يلع لبلجلا ريزولا ظطخ

 ةنادلا ةحر لاق هاوس تيم كلذ لعفي مى وهططخ يف هما 0 ضو

 محارتو يلا يتيدصلا نيفيرشلا هدسنو يركبلا تلا 55010

 ةيمهالا و هنا اذه ان .اتك يف ' 0 دب ال رضا رز دلاب ماركلا هفالسا

 || ناثا هيف ىراتي الف نايعلا مءلضفب دبش دق ذا ايلعلا 0 ىوصقا ةناككاب

 | في دهجلا غارفا دعب يضقلا يلاعلا امهبسنو مب ركلا تيبلا اذه لها ضعب

 اهميهذتو اهزيرطت يف مسولا لذبو اهبذهتو اهريرحت

 2ك رس يتبدصلا ير 4 - تدبلا 6

 اب ركاا ةماه أمنت فرشو لذالا دهم مكاعدب ىوقتلا ىلع سم 3 ثمن



 || نيبملا بر كا 111 1ع ذو 38 1 امو عباا نرقلا ٍٍق 14 1

 دحاو ا ْ

 ا و ةيرصملا رايدلا 2 ةمدلا مولعلا نط كوم صزالا عماجلا 4 هب دعاست .

 هدوو هأ ا كلل نوف ه2 لا اما بعسل

 ةيسابعلا يفاَدِج أمسف نادم كلذ تيا وكلا د ف دلا تالافتحالاو

 . قرطلاو عراوشلا هيف دع ءاتتالا ةراظن نم فرصملا نم مزلي ام هل تتترو أ[

 ا تالافتحالا هذه عييتج لمعت ع [سدنه أيمحل يسقي و راحشالاب ! سرغلو

 "- نك 3 يمك 4

 دتنخلال

 ظ : 4ف فصل 00 ( ةمعأ اياتك رعشلا بيجاعأب نالا ظني 0

 1 00010 12 راحو ةلاقرعو هوزيطو ةنالآكو مالسالا بقانم

 ا هو بصاخملاو بترلا يلاعمو بسانلا فرش هتحامم لغشي ملو اذه

 | 00 1 0 داو لاغتشالا نع لاعالا ن 0 6 ْ

 الق ذا ةليالا 0 هتحامم 00 وهو 30 نم مريخ 0 بوما :

 ْ رف ملاع يف امئاسلو ةثدحلا د ابورالا مولعلاو انأيو بدرعلا مولع عمنج

1 
 منا تالا 1

 1 00 8 ةموكملا بثرت نا ىأترا هنا ا هلاعا ندو

 دلاومل لمع صوص لحم نايعل ةفكللا بر م ضبا ناطو

 500 ل كرتزتو  ماظنب دحاو ناكم 2

 ةوقو ةسملالاو ء ءاكذلا ادعو ةمحلا ولعب فصنا دّقف هئحامس قالخا اما

 ىدتنم ع ةتيب ميما َتَح ءاملعلاو ءالضفلا ةبحمو معشلاو مركلاو ةيزعلا
 ءاوصغلاو ءاماعلا ٍةتلمو ءاغلبلاو نيب دآنملا

 دحر ل ىلا 0-2 70 7 هيج 3 تيل 3 0 م
 يا 7-0 ا < محا ميس و نول ل ا ل د دال وملاك م ات ا نا هحتوب



 ظلت
 : ديلا عع ِ ب

 مهل مشل ا ادسلا --

 موع سوفنلا ىنفا ناو سيلف * ىدرال سلا قبس 75 نمطو

 مثرجو دالبلا يف 0 اودابو * ةربعو مانالا يف اًثيدح اوسماف

 مدلاب ضرالا ( ةلاسرف )نم قرشاو * هتادع شورع ( اسيرالب ) لاما

 مدنعو لقيقث 5 تا هن + تع 2 مذالا ماكالا نأك

 مرشغتلملا ةدح يفت ءاوعشب * معن ل ) 0-0 ( مويد |

 مذهل جوعم فيقثتاا موق مي مارد موقف ارا. ممالصاف

 مشقب ةادملا داكا ٌهنه ىىر * دئاق رصنلا كردا دق هل نش

 لظم 08 الح دق ءاكذ روب * امناو انهو ردبلا اذه ءاض اك

 | لعمو داو لك في مسا ىلتتو * امكللا ناقرشملا يا ا

 كتم ب وأ لوس رق + لق تري 1 كلل اذه حبصيو
 مظعإ هيحاون بذشت نا حودلا وه * عرفا هنم.نذش اما وغلا

 مسومو ديع نيب ام هماياو * اهدومح تبن هايلع يف لاز الف
 ملخنم سك لها قا هب ةتياجو < ةيشتوأت مامالل اعد اًذهو

 معنم ٌووط هلضف نم يقنع قود + اعدم ف2 يرمع يناو |[

 سيلا ءىرماب ) هباتك يف ءالضفلا نم نيفلوملا ضعب هتحامس بقل دقو ا

 رثنلاو لسرتلا يف هلو (يرمدملا ةغبانلاب )ءالجالارصم ءاماع دحا هبقلو ( يناثلا |[

 نسحو ٍبِكرتلا ةئاتم يف نيمدقتملا ةلازج عج دقو رابم اهيف هيرايبال ةلزنعأ|

 رّوصتلاو لايخلا نيدايم يف مهننفتو نيرخأتملا يناعم ىلا بولسالاو ةجاييدلا |
 مرجالو .باّتكلا بسك او ءارمشلا رشا باداللاو ريشا ملاع ينوهف ةلجلاب و أ 1

 تناكام ىلع ةرجلازثع عال نرقلا اذه يف ةحاصفلا هدؤجوب تمل



 | أوتع نأ 06 مورلا ىد

 ا ل ”هاطعأو

 ةييحر أعاب للا يف مدح المو

 هقيقد ما تندلاا واي كاذكا

 اهدي دع يف يدلك ًاعومج اوجّزو
 ىوتاي دنلاب ضرالا جا 9

 ىهضلا قاور 5 ف دال هب و

0-0 
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 9 0-50 : تا

 هي وح ا ا
 1 اع سدا لل

 و ع .٠ .٠

 ةفاطغ ىسءا لذلا يف نك سل

 هيوه ناك لايذ لك فرسو
 ا 0 ءادصد> 3 نهو

 2 | ملكا 6 ضد و

 ع-فاؤد . الك 0 دودو

 اهماقا سيطولاك ىرح هادا

 اجا طسو ضيبلا لأستلا نك

 اهز اقل يراك
 سك

 قلقم هجر قرع ايف ١ وك الف

 مؤقملا جينولا
 رمغيض باين نيب ام اود_غرشل
 المو وع َْ ا اودازؤ

 مةلعو باص معأط *.دأوإ بذعلا نه

 ليص ةاهد فوج يف مهاقلأف

 مرذم ا 0 درا

0000 
 مد 3 0 ||

 مدلاب مل 2 لق 10 سوف

 مغ سم 2 : | ينرهدلا وهف لذلا نه

2 
 مرو باع 5 بابش يوه

 مقرأ 8 دانجالا ٠ قئاغ ىلع

27 5 ٠ 

 املا نه ري ىلع ليك 3 4

 و

0 
 0 ماوصل" ءايدشا6 ندم

 7 5 تاكفا واع

 3 0 ف ىلضعت رار

 |مصعمو فكي وأ نيتو ل-.<

 هوم .لاظبط لدم ىدو ماه



 2 ظ
 هتحايسلو ( ةمالبلال ون ) همسارحا ايل 50 شن اشر ةنسلا ك١

 نان دلت ىتش نونف يف ةلياج تافلؤم

 هفظن نمو بنر َنييرصملا العاو للا قاب هك 0 ا

 اهأرَمُف نانويلا برح دعب ناطلسلا انالومل اهب يتلا ةريهشلا ةديصقلا

 ماتلا لوبقلات زا لفاح لفي يف هتلالج ىلع يدنفا ىدحلا يبا ديمسلا ةحامس

 اني تاصتا دقو ةيصوصألا ةبتكملا يف اهظفح ةينسلا ةدارالا تردصو

 يهو انه اهأن رشنف اهنم ةخسن

 مأسم م نع مالسالاب 0 0 هيا هلا نيميو اما

 مسنم بسبح لثم يداعألا يديأب * هرايد تسما هللا دعب كالولف

 مزمزو ييطحلا دنينع .ىوت انيو + ةيطاارق رطلا 1 :

 مهعاو مير رم .اياربلا هانت + هكلمو نيمإلا 00

 0 ىرأللا ف اهنم حت * ةمجل ناثع لآ

 مصرعلا سيلا تاداقو روفثسلا ةّداَذو دالبلا حش كنئاوأ
 4 روبات قربلا لبق لبا م5 هذوج ضاق قدح ةفياخ

 0 ىّوروا سفن يناهأ * اهرد: ماظعإل اهات اراطغا

 ظعم لك ينركفلا لاجم ديب * عذيم كي رضلاىوأمالعلا عيرأ

 موقأ قحلا نم جمن ىدل تماقأ « ةكحم دالبلاو ايامرلا ساد

 ْ ب رض هله 59 يأرا ند ان لصيفب روهالا نارقأ مطقيو
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 رو هدو اذيط مظعالا ةفيلخلا ةلالج هلزنأو لابقالاو ةوظملاو

 هاعدو كلذ وو روفسولا يف هزئتلل رواوو هنايحصي هنارواي نم نينلا

 ناطاسلا ةلالج ىمأب هل اهدعأ ةرخاف ”هيدأمل اشاب داوج مظعالا ردصلا

 ه1 1و باج ف كريسمؤلا ريمأ ةلالج ةباقع فرش

 000 0 لو |فتسالا 15 للا همم لخدو هدس هكلسصأو

 ىلا هتلالج هعيش جورلاب هتحامس نذأتسا الو رومالا تامهم يف هثداحب

 باطي و اعدو ديلا كشف عر ام هنم بالطب نا اح هرجملا باب

 ةلا سر هلمحو 57 هبداحو هلياقف هتابامل ةناند الج هأعد مايا للعب 2 اع

 منأو*ينبأ« ن نال نمترص دق فارصنالاد:ء هل لاقو يوبدحلا باجل

 ةعركلا هدي هدلقو لوذانالاركسع ءاضق يهو ةيملعلاةرازولا ةبترب م ظ

 ها لآ هده راح ير عم لو كلدب ةقحانب 0 لوالا ينام || ناشينلا ظ

 ةيهذلا ز ا.تمالا يلادع ا هتلالح 2 هلع منا مث ةق فو ا

0-2 

 ٠ ةيسضضقلاو ٠ قرطلا نووس ةقر ُف ا هتلوت 00 ةحد امم اور هو |

 | جتاوالاو نيناوقلا نمو: انهعش امو و ظ

 رهشا ام يهف ةغالبلاو ةحاصفلاو لضفلاو مهلا يف هت>امس ةلرامالا

 | اج راك يجو ةتس قر شن دقو نادم 7 هينادي ملو ناسا لك ىدل

 ذاتسالا هظب رقت يف لاق م ناكف ! برعلا زيجا 9 ىمس هتافلؤم ن

 ناهربو ليلد لوأ) ةيكلاملا ةداسلا خش يرشبلا ميلس خييشلا ةمالعلا

 (ناهزلا ةمالع هفلؤ٠ لضف ىلع

|| 

2 

| 

 دندن



 5 دنيا

 0 0 امانا قى هل كاسم ةلوطم ةزاجا ةراخأو هنحتماف هزالا

 لعلاو لضفلاب |

 كلي 3 جوار

 سيبو جما يم

 « او

 ضرعملانابا يف اسنرذ دصققف ابروأ يف ةحايسال جرخ 184 ةنس يفو

 ةسرادم ن .٠ هذ ناكدام لع كك رسوم 3 كلذ كعي داعو 6

 ىف ةسيرلا ى 7

 تف رشا هباشو خعاشملا ةخلشمم 0 ١م هك ريان روش ينو

 رق يف ماظعلاهدادجأ جا هسيلاو ةداتمملا ةعاخلا يناثلا اشاب سابع يللعلا
١ 

 .بانجلا هيلع ملخو يركبلا يدنفأ يقابلا دبع ديسلا موحرملا هش "قاكما

 خحاشمو مالع اللا ءكايلعلا هيحصت لفاح كارم 2 كانه نم 2 ندناع ظ

 ,ىلوالاة جدلان قم قيرشتلاة برر لاعلا ناكل هلع من ةنسلا كلت يفو

 ةيمومعلا ةيعمجاو 1 سا شق 22 اوضع

 مارك الادب نص منم قاف اهلا ج ر رابكو !ماملع ريهاشم عم اهنم لك يف م.تجاو
 ا
|| 
 ا

ْ 
 0 ماظعالا رذاو أم قف ةفالألا راد كالذ كسعت دصقو ظ

 0 ممم مس .

 | ارتلكنا دصقف ةدات ايروال رفاس ةنسلا كلت نم ويلوت رخامأ قو

 ١ هباغب دروالا هلب ام ةيحرأ الا ةرازو ين يربسأاس دروللا 0 لياش ثيح

 ا رجلاو ايلاطياو اسْملاو ايناملاو سراب ىلع تجمع مث ماركالاو ةوافلا

 اياكتلاو قرطلا لاحر ن< ع قالا ةراكملا 01 هماماو د_جاحسلا ٠

 . هتماقا لحم وهو شفنرألا يارسىلا ىهنلا ىتح مالعالاو هبولالا نولمح

 هن ديعُسا 2 دا ةدارالا تردص ب 1 ا يفو ٠ يلح 7 ك١

ٌ 
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 يس لك ىلع لالا فرش 3 مثاه لان 7
ْ - 

 لابو ناساللاب هيلا 00 فر انلا يأ لبق اذا

 | لطملا هدلاو لزنع "هي رحه ١؟م7 ةنس ةساثلا ىدامج ىف هتحامس دلو
- 2 .-. - 3 ْ 

 ' يدابموميركلا نآرقاا ظفحم هملعت حئتفاوهضورلا ةريزج ةلابق لينلا ىلع

 5 ةللق ةهرب اهيف قبو سرادملا ضعب لخد مث ةيمالسالا دئاقملا

 هلاجتأ ميلعتل ةيلعلا ةسردملا اشاب قيفوت قباسلا يويدخلا مو>رملا أشنأ

 قلتق نايعالاو تاوذلا ءانبأ نم اهيف مهلخدأ نم ةلجج يف هتحامس ناكف

  ةيزيلكتالاو ”هبوارفلاو ةيكرتلاةغالاو ةياّنلاو ةيلّمعلا مولعلا ؟يدابم كانه

 : ظ 0-1 يح أبف مدعتل لازامم ”هبازرلاو هاا هناجتلاب هنأ ره نيد د ْ

  لخد اهب مهمولع ميمشل ابروأ ىلا يويدحلا لاح هج مالو < لولا

30 

 0 5 3 اهم عجيرخ مث ار ل اهف سب و نيملعملا 4سردلم 4. حس

 ْ الملا ب 5 ْ قرغتساف نيسردملاو ةواولا د ه روم ىلع هل زيم ف مولعلا

 ب >اصملاو ة 2 !|رلاب مهصتخا وءالضفلاو ء ءاملعلا ريهاشم بدك و هنق قافتو

| 
 ( ىح كلذ د ةرظانملاو «رادلاو ةثحاي ا ف موعم هنلقوأ 0 ا

 ظ يذلا ايرولاكبلا ناحتما ىلا 1 0 5 رفاو 3 مولعلاو نوذفلا نم كذا |

 لوالاعلطو ناحتمالا د هن ف "هب رصملا كينامل ا ةر اظن ني 1

 ١ هلضفو رمشل نيحلا كلذ نم ةمحشا ًادبو دايس ل ا نحلل نيد ن 0

 ١
 | حبس يباب نأ | خيشلا يلا ةمالعلا داتسالل مد كالد كعب 2 رهظ

 ظ ممأملا يفارق ع ةلقتلاوةيلمعلا مولعلا 2 هسفن ه ريتخل صهزالا عماجلا

 نا 1
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 *« ةمجر
 ِي ركللا يدقا قيفوت دمم ديسلا ةحامس

 ةيرصملا رايدلاب خياشملا خيش
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 اننا
 رابدلا ناعا نيءو مالعالا ءاعاعلا ةغانو ماظعلا رودصلا ردص وه

 مدقلاد لاو ميمصلا فرشلال لس ةيقرشملا راطقالا دارفأ دحأو ”هبرصملا

 قيفوت دمح ديسلا ءاغلبلاو ءاحصفلا ةبلح قباسو ءايدالاو ءالضفلا ماما

 نسملال اطبس يميتلا شالا يرمعلا قبدصلا يي ركبلا دمحم نب ىلع نبا
 ه-طدسللبفب

1/ 
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 ٍ اسي لل !ناداب عيبج يف هتفرعمو بصنملا اذه نورش ةرادا
 ةينحالا لودلاو ةيلعلا ةلودلا نم ةريصقلا ةدملا هذه يف احلان ىتلا بترلاو نيشاينلا اها

 ش يلو: قاقمتاو .ةيلهاب اهيلع لصح هئاب.هل دهشت اهلك
 ميما هاش ةلالج نم ةيناثلا ةجردلا نم دسالاو "سيثلا يا ديشروخريش ناشن

 0 نم كلانلا يديجلاو قبانلا يوب دخلا اشاب ىفوت نابجلا نكاس نم ةنانلا ةبترلاو
 من عناو ثلاغلا يفاتعلاب.و ةزياقملا ةبترلاب ام نأ هيلع منا يذلا اشاب سابع ياهلا يويدحلا

 ناشنب محملا هاش هادها مث يناثلا يدا ناشيلا مظعالا .ناطلسلا انالوه ةلالج هيلع

 ةناطلسلا ةيناهشلا مراكملا هيلع تفطعت اًريخاو رضخالا نوديوف 0 ني ول

 نوينموكلا ناشي لاغوتربلا ةلود نمو يناثلا يناهعلا ناشينلاب و ةعيفرا. ناريم ريم . ةبترب

 لافتحا ةيردنكسالا ةنيدج هماقا يذلا ناجروملا ماقملا اذه: يف ركذلا قحتسإ امتو
 ملا كدك او يريبلاو يور ملا نيرطقلا دئارسب | ريتك منع ثيدبك دقو :هتعزرك  فافزب
 ةنثالث ”هرضحو ةرفاولا غلابملا هيلع فرص ةك والا تالتسال ا ماض لاثلل ندا ناك

 نم ريغكو ٠ زيلكنالا لاجر رباكاو لالتحالا شيح دئاقو ةينسنلا ةيعملا لاجر رابك نم
 رصم .ءارزوبىضعو ةيلاغلا»تاماقملا يؤذو نايعالاو اهجولا

 نيبللا ضي رع ةعاطلاي از نوللا ضيأ ةماقلا ليوط وهو ةيماس اهلكق ”هتافص اما

 نم دايجلا ءانتقاب بيرغ علو هلو نانجلا ةوقو ةلاسلا نم ميظع بناج ىلع هجولا رمح

 اهرثكا لان ٠اًداوج نيسمللا ون لاقي م هلبطسا ينو ٠ةمجرتلا لوا يف مدقث اك ليملا
 ميرك هنا لوقت راصتخالاب و ةيروسو ةيردنكسالاو رصميف ةيعسرلا تاقابسلا يف نئاوجلا

 لك نه ابوبحم ًاعضاوتم هجولا شودب رضحملا سيلا ةرشاعملا واح ةكي رعلا نيل قالخالا

 لاصاغا ىعباب هنيزو لاوكلاب هصخ نم ناسف هار نم

 ةديدق نم دادحلا يحن زييشلا هيف لاق دقو

 نآلا ىلا حربت ملو يدقلا ذنم ابكراي نحرلا يتلا ليلخلا راد



 د

 ىلع ةرح ةيردملا ةموحملا ىقبت ديدجتلا اذه ةدم ءاهتنا دعب هنا ىلع فناريا ةلود

 ةضراعملا ىكن ناوي ةلؤدل 0 كود تاع مسر يا هيلع عضت ناب كايتلا فدص

 تالا اذهب فرصتلا ةقلطم ةي رصملا كلا نوكت ذا كلذ نم ءيش يف

 رطقلا اذه يف هل ركتحلا ةداعس عم طمنا اذه ىلع اًرئاس راكتحالا اذه لازي الو

 00 دع لطب ردا هنو عورتا هةر[ مدق 1841 يفو

 دازام ماستقاوامولعم اًمابم ةينسلا ةموكحل لفك دقو تاونس ثالث ةدمل يكترفالا راخيتلا

 عيمجي ماقاو ةروك ذملا نيتسلا يف روكذملا"راكتسالا لال دقو حابرالا كتم

 ىلع اضباق هترضح لازي الو ٠ هتدماهتنا ددع هكرت مث ةموكحلا عم هحاب را اسنقم هطورش
 فو ٠ عيمجلا دنع طاشنلاو ةيانعلا نم هب فرع اب اهريدي كابنتلا راكتحا .ةطخ مامز

 اياور ةحالم 2. جرختسا يذلا ململا راكتحا ةيرصملا ةموكملا ىلع حرتقا 17 ةنس

 لاجرلا لباق ةن ٠" ةده ىلا هب ازايتما هتطعاو هل هتزاجاو هعورشم ةموكللا تنسحتسإَف

 ةربصإ| يبا ةديعبلا عاقصالا كالت يف ةردعتم ةعبس ىنتباو تاروباولاو تاهجلاو لاعلاو

 تائم ةشيعمل مب - ناك عورشملا اذه ناف ةلمابو ابار تناك نا دعب ناكسلاب ةلوهأم

 جرح الواهنع ثدحخل ةيريخلا هلاعا اما ١٠ ردعلا لوطب هتداعل نوعدي نيذلا سانلا

 6 ماقا املاطف ٠ فلوملا اذه انب قاضل ةدحاوف ةدحاو اهدادعت :انئش ولو

 يشكو دباعلا ءانب ةليالا ةلاعا نمو: - نيذوملا رد رككل ةكلل ا
 | نم ةيردنكسألا ةنيدم يف' ةسمك نيتنش ذن» ىتبا دقو ٠ صاخلا هلام نم ىئانكلا
 تانوقيالاو ةيضنلا ليدانقلاو تانرثلاك امل مزال وهام لكر ضهتساو سئانكلا ىهبا
 ةفاينل ذعملا يسركلا اهيف عنص ام عدبا "نو دعاقملاو يساركلاو ةريبكلا تاناذمعشلاو

 نيشدت لافتحا موي رسح دقو ارفاو ًاغابم هفرخزتو هعنص ىلع قفنا دقو نارطملا

 نودلا ايناسا ريرسب بلاطملاو ابئاظعو ةيردسكسالا ظفاحم نم لك ةسقلا +

 لالجالاو ةهبالاب ىهتنملا دح غلاب ناكو سواراك

 ىنشتسمل هندج ةباعالث مدي دعاس ةيلعلا ةناتسالا ىلا م اغلا اذه يف هرفس ددعو

 نا عاش ةداعسلا راد يف هدوجو ءانثا ينو ٠برحلا غال ىلع قانتل ةينويالا رك اعلا
 ىلع هرادتقاو ماتلا هدادعتسال اًرظن نانبل ليج ىلع اكاح هنت ةيناثعلا ةموكحلا مزعب
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 اعرف هل اشناو اك ناعجاع 3 5 ٠ ةرهازلا:توريب ةنيدم ىلع لملاك ناك هنا ةلمحاب و

 هلاغشا ريدي ذخاو اهب نطوتساو 1847 ماع يف اهيلا ىلاو ةيردنكسالا ةنيدم يف
 طاشنلا نم هيف دهع امي ةعملا

 فنصلا اذه ناك ذا كابنتلاة راجت قلعتي .ءىث ىلا ظقين ةايلق ةدمهيلع ىغمنادعلبو

 ةيركط ا هبا قارا ةلودةمركخ نيب يف عقاولا ف العا كرداف ةعساولا هتراح ةلمج نم
 رطقلا يف يمجلا كابذتلا فدص ىلع ذئتقو ذخوت تناك ينلا موسرلا ىلع ةينسلا ةيرسملا

 ةيراجتلا ةدهاعملا ةمرتحم ريغ ةفصلاهذهب هذخأأت نا ةيرصملا ةموكحلل قي نكي ملو يرصملا
 ةينائعلا ةيلعلا ةلودلا تريب ام طغلا اذه ىلع مسرلا ةددحملا مورضرا ةدهاعب ةفورحملا
 نطقت نا تانامرفلا بجومب امل قحي ال ةيرصملا ةموكحملا نا مؤلمملا نمو ناريا ةلودو
 ةي راجت ةدهاعم دقعت نا طقف اهل قحي لب لودلا ىدحا عم ةيلعلا ةلودلا اهتدقع ةدهاعم

 000 01 2 و ء[سار دفلملا كلفن لقت ةلودلابعللت تناك نا. تناك ةلؤو دبا عم

 هيلع ذخاتو ناخدلا فدصا اهتلماع» لثم يمجملا كابنتلا فدص لماعت تناك ةيرصملا

 اهضةنب قح اهل نكي مل ينلا ةدهاعملا كلت ىلا ةتفتلم ريغ ةدهاعملا صنل ةفلاخم اموسر

 نا يلا امهنيب جاهلا دتشاو نيتموكملا نيب فالخ ذئنيح عقوف ناريا ةلود ىضرب ألا

 اهفوقحب اتركذو مورضرا ةدهاعم ريتعت نا ةيرصملا هيكل نم نايا 0 تلط

 ةلازدلا 6 هذا ر ةيردالا ةموكملا عمت يذلا قرثلا نع اضزيوعت: اضرا:تيلطو ايف

 لص كاد دا لكانت اقوقك نع ةدايز نلطت ةيرصملا ةموكلا اهب: تناكو..ةبضاملا

 رينلا هي.أرو بئاصلا هركقب قفوت ىتح امهنيب رمالا حالصا يف نيتموكملا نيب ةمجرتلا
 ناك ذا فنصلا اذه هراكتحا, نيتموكملا حلاص اهب ظفحي ةقيرط طابنتسا ىلا

 راع قمن اعمال كض ِلتساف فالملا مسحو ةحلاصملا دقع ةدعاق راكتحالا اذه

 ةثالتب ةدخلا ىهتتت نا لبقو-87 ةنس لوا نم ارابتعا نيتموكملا نم هيلع اعقوم تاونس

 كَم ىلع تفاضف حا اع 0 ةدللا ىلع ديزت نا ةموكحلا تسد | تاوبس

 ًاماع نيرشعو نينثا زايتمالا
 يذلا كابنتلا لماك روكذالا هراكتحا ىلع ةي رصملا ةموكملا تفاضا 40 ةنس ينو

 ةموكح عم قافتالاب. تناكدالب يا نمو ناك سنج يا نم يرصملا رطقلا ىلا دري



 ١ ماه هرج جيم يعز همر و جبس ع سيسرب و

 د < 1 دج

 36 ةجرت 6
 ( مخنالا طايخ اشاب ليلخ ولة داعس )

 ىلا ةلئاغلا . هذه دج ىف: <” هرقنا عددي دلي نم اينموطوالب نمي طايخ اشار

 هذه تركو 0 نينب بقعاواهيف نطوتساو آبي رقث ةنس يتئام وحن نم ةيروسلا دالبلا

 اماو ٠ رصم دالب يف رخ هلا ضعبلاو اب وروا دالب يف اهضعب ا تقرفتف اًريغك ةلئاعلا

 هذه .بحاص .ةداعس اهيف فلو يتلا :توريب .ةئيدنم ماشلا هالب يفق بفءاهتهربكالا مسقلا
 مراكم ىلع ىبرتو ةديملا تافصلا ىلع اهب أشن دقو ةيداليم 160٠ ماع يف ةمجرتلا
 عرب ىتح ةيلاعلا اهسرادم ف مولعلا ققلتدقو٠ بادالاو فرامل .يزي رغلا ليملاو قالخالا

 ةغللا لعن هن ىلا هسفنن تلام ةسردملا نم هحورخ دعلو ٠ ةيوسنرفلاو ةيب.رعلا نيتغللا يف

 ناعير يف وهو مث ٠ ةيفاك ةفرعم اهفرع ىتح اهدساوق سردو اهتعلاطم يف متهاف ةيكرتلا

 دع اهيف ماقاو ةيصوصخ_لاغشال ةيردد : ؟تسالا قار ا ناخب ذك هدا هأبص

 يفظوم عيبج نا هل | آهلاع رما ردصم اك ع هميدضط و نوع الل عجرو ةنس

 يذلاف نيرربش داعم كلذل برضو ةيكرتلا ةغللاب مهتاباسحو هرتافد نوكت : ةموكملا
 اليف نيللاا نو نب ريغك لع زافو ناجم ةجبرا بسام لاذ دقف ٠ تفري,ةيكرتلاف وعي ال

 بناجالا دحام دقتساو َة ,:ناملا: لاهشالا حاب راب اع ةمدخلا كرت ليلَق نه 7 نال

 يف هحابرا 0 00 هتراحن مظعم فتراكو دواجلا ةغابد لجال "العم هل ا

 كرامجلا ةرادا هتبلط ىتح ةليوط ةدم ضمي لو. اهريغ نم. رثكا' تناك تقولا كلذ

 مدقتلا ناونعاملالخج ناك نيتنس ةده ماقاو يربشلا هبترم هل تفعاضو ةيناث ٌةرم هتنيعو

 ىت> اهدوحا اهنه ىنتقاف لويملا ءانتقاب اعود توريب ةنيدم يف وه ناكو ٠ داهتحالاو

 يطتمي هابص يف ناك ذا ليلا بوكرب روهشم. وهو كاذتيج,لاتمالا:اهب برشت تنال
 يروسلا :رطقلا- يف ةجحرتلا هذه سحاص ىتشاءانقو ٠١ تاقباملا لمتال و ٠٠

 ذئاضق: هيلا درت: تناكو تناج لكن م سانلا هدصقي ناكف ريخخا لعف ىلا لير 0

 نع زج ريما لعف يف ةبي رغ رداون هلو اًبلاط دري نكي ملو مخ لك نم ماشلا ءارعش نه

 فلسلا نع فلخلا اهيف ثدحتتي ماشلا دالب يف نالا ىلا هراثا لازت الو عاربلا اهفصاو
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 سلسل سس حيي يي --  غطغطب ب ببسي مس حس  بييب ب شحييسسس هس حس ِبهيبيِبإ | يسييِبيبي بيب

 يل يك ل بيلا كت ل ا 000070

 دي

 نيلولعملا ةناعال ةنخل كانه رظن امو ماركالاو ةلجتلا عضوم ناكف اهايعاو

 رفاو غلبم هتلئاع نعو هسفن نع ًاضيا عربت هللا ليبس يف ةازغلا ءادبشلاو

 لاحيو ىرخالا ىدامج ؟ 5 يفرصمل داع مث ها ةناعاب ًاضيا عربتو
 مالسأا ضورف ىداو يويدخلا يللاعلا بانجلا ىدل لوثملاب فرشت هلوصو

 رماعلا هلم دصقو راتخم اشاب دمحا ولتلود يراغلا بام فرشت كلذكو

 هكا 013 نا درع قيرلسا هوه ايناتغاو:ةضانلا .لاجر راك

 تددعو ةيرصملا دالبلا يف ةيجئرفالاو ةيرعلا دئارجلا هتحدم ام كك

 ا 11 ل ل ىلا كلل تادجاو دئانآ لاعاو ”لئاضفوب ةدملا هزثأم

 ةديرخ اهتم هيلعلا ةناتسالا دئارج كلذكو خيرات | تاىتص : لجل

 ةفاض ةلاقم ينك بخ ةكرتلا ةغللاب ةنأ ةناشلا كج عبطل 8 أ حايص

 ترهظاو تح اشاب ليعامسا هدلاو موحرملا 0 اهيف“ تنيب لويذلا

 اهتعفشو هيرصملا رايدلا يف ءاضيبلا يدايالاو ةليلجلا لاعالا نم هلام

 ءانسحلا هرغام نم اضعب تركذو ةمجزتلا هذه بحاص : لغ رطاعلا : ءانثلا

 اولان ذا هئابابو هب بانطالا اهّتقاخ تناكو دجو با نع ارو ىتلا

 لد ع ال مالا نما

 000 هلع ةدبملا تاقلولل ةملاطل -لانم هنا هنق فورغما وه امتو

 70 ق قالا املاطو اعاتقا ليس ف رينكلا لاما لذيو ةيثيدوا

 11 اك هاصق ىلا هللا هقفو ناسحالاو ريخلا: لمع يف هكلاتك هنطو

 نيما ةداعسلا ةمئاخي هل متخي ناو هانم ىصقا هغلبو ةفيرشلا هتاساسحا هيلا

ْ 
1 



 11 ا

 شب وطقا| !
 قياسلا :ئويدحلا وعم ؛ هيلع معلا ه ٠١ :* ماعزخا عيبد ٠5 فو

 ةيويدخلا ةلئاخلا“قيابلا "ضالخالا م هع زمانا :ايرافت“ةناتلا قنا

 مع ناخ ىلوق .ىندع بانج رصم ىلا رضحه ٠١١ «ةنس لاوش ”؟ ١ ىفو

 ىلع ةانب كلب. مرحم ولتزع لزنم امرك 'افيض لزنو هويخ ناخ بانج

 نراويد سيئر نم نيتلا سار: يارس نم هيلع .تدرو ةيفارغلت.ةزاشا
 ماركألا ديزم كب مرحم مدقو م 18417 ةنس ويلوي ١١ خيرات يويدخ ||

 ةيزاجحلا راطفالا ىلا فيضلا ةرضح رفاس مث ا هلعح ىتح هفيضل

 ةمجرتلا بحاص نم ىقالورصمل ةيناث عجرو فيرشلا جحلا ةضيرف ةيدانل

 ةيار امفار هدالب رفاس مث رابتعالاو ماركالا نم لوالاب ىقال ام لثم
 هعم مادبا ام ليزجلا هركش مدقو يويدخلا ومس لباقو .ركشلاو ءانثلا

 هب هئانتعاو ديازلا مارك الا نم كب.-مرحم

 راطقالاب هديبز نيع ةناعاب عربت ةيزاجحلا راطقالا ىلا هرفس لبقو
 هذه لبق نانويلاو ةيلعلا .ةلودلا نيب تلصح ىتلا برحلا يفو ةيزاحملا

 برلا يف كلذكو ةيناهاشلا ركأسعلل ةرفاو غلاب عربت ةريخالا برحلا

 ةنلل , لودالا يسسوملا ؛ناكو غلابم عربتو ةيلعلا ةلودلا ةمدخب ماق ةريخالا

 رصم يف ةناهاشلا ةيركسعلا ةناعالا

 تابجاو ميدقلل ةيلعلا ةناتسالا ىلارفاس ا ١ ةةنسرفط هاو تاو

 اهءاربك لباق ةداعسلا راد ىلا لصو الف نينمأملا ريما هالومل.ةيدوبعلا || ||



 قطصم ىجاح ىردارب كنيلا راشم ندنرأوأ هبأب ىريدم هرماع يطصاو اشاب

 ندنرلاقئاق . هروبذم 'هرهاقو ىدننفا نسح ىب هداز ردارب ندناكجاوخو كب

 دجو ىدنفا ناملس ىجاح ىرأ ردبو ىدنفا ديشروخ ىس هداز ردارب
 كني راترضح زمدنفا ناخب دوم ناطلس ناكمتج ىدنفا ركب وبا ىرل : العا
 بواوا. ىمودخم كناشاب ليعامما هيلا راشم .ىافوتمو بولوا ىرادلع

 ضورعم .هجورب كب مرحم ولتزع نانلوب هرزوا تماقا هد هروبزم . هرهاف

 نادنناربتعم فارشاو نادن اخ تيثيحو فرش زئاح كزمتكلم. دج نعابا
 يدنلق ميظنت زم هانت داهش .وبشا .قدصم, ىنيراق دلوا

 ماقُماق يعادلا 28015 رسالاع - نيتسرافعا ةرادا: .نييسافعل هزادا

 فارشالا بيقن طوبرخالعنميعادلا اشابمرح ىجح 2 كينسحوتزع
 نيما دمحم ديسلا هداز ىتفم

 طوبرخ الع نم يعادلا طوبرخ اذع نم يعادلا 2طوبرخ ةيالو ىتفم

 هداز كب لع يدجو دمح قياف دمج

 اضر ىلع
 جالا ضورف مىدقتل ةيزاجحلا راطقالا ىلا رفاس 1٠١ ماع يفو

 يداوب فورعم لح ىلا ةلفاقلا عم ىتا مارحلا تببلا ةرايز دعبو فيرشلا

 دالبلا ثات يف.هنع روهشملا ( مسع) نبا مهياع علط مشوصو لبقو ةيطاف

 نافسع يداوب مثوراصاحو ءايقشالا.لاجرلا نم ةبصع هعمو ببنلاو بلسلاب
 ةن.لالا لعج ام. قالخالا مرك نم ةمجرتلا هذه بجاص ربظا اه.دنعو

 ةدييسلا

 1 روم ده
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 هرمت رم ةعساتلا زوا ال وهو هيريمالا نايدتبملا ةسردم هدلاو موح رمل

 ةسدنملا لع نم يدابما ضعب عم امبءورغب هيسنرفالاو ةيبرعلا ةغللا ايف يتلتف
 تاشنملا ةسردم ىلا لقتنا اليلق اهيف ماقا نأ دعبو هيسرافلاو ةيكرتلا ةغللاو

 ةسردم ىلا ينك كتشف كارت قار 3 غبن ىتح ةده ضمت لو هيكرتلا

 نيعتو هئاكدو هتعارب تربظف مولعلا رئاس ين رحتتن دم اهب ماقا ثيح نسلالا

 ةمهلاولعل "الاثم امحلاللخب ناك نيتنس ةده اهب ماقاو ةيئسلا ةيعملاب ايكرت اتاك

 لقتنا نا ىلا لئكلااهيرتعي الو للملا فرعت ال ةمهب هيلا بدني اب اماق طاشنلاو
 ةمدخلا كرتف ٠٠٠٠١ ةنس ىرخالا ىدامج 1١ يف هللا ةمحر ىلا هدلاو موحرملا

 نيفراعلا مومت اهترادا نسحب هل نقا يتلا ةوظعلا هترئاد ةرادال غرفتيل ارارطضا

 هل روفغملا قباسلا يويدخلا يلاعلا بانجلا تافتلا هدومحلا هفاصواب قحتساو

 هتناماو هصالخا ءارح هثلاثلا ةبترلاب هيلع معنأف أاشاب قيفوت

 لبطو .هرعشلا نسحي اوربستا 'نينلا  ةهرتلا ا

 ةيكرتلا ةغللاب طوبرخ ةبالو رم ةداهش هتلا قالخالا مركو هعملا

 اهفورحب ين أهو
 هكردلوا همانتداهش يداب

 قرف بولوا  ندننادنا> يسم هليلج تيالو زيزعلا ةروممم لصا نع

 مدقم هنس كنج نكيا ه1 ًانطوتم هد هرهأق رصم زواجه هنس

 ليعامتا لحب وبا .نديمارك ناتيرف هنابش هنرصم ماض 00
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 | 36 ةجرت #*

 3 لبج وبا تح كب مرحم ولئزع 6

 اشاب يتح ليعامسا لجن ددوسلاو دجلا تيب ىللس يماظعلا ياصعلا وه
 ةنيدم يف1؟7"ةنس مرحب ر هش فمما هظفح دلو ةربشلا عئاذلا تيصلا رئاطلا

 هدلاو موجرملا ىنتعاف عيضر لفظوهو هباجتلا الم هيلع. تربظو هرهاقلا
 | لا يلملا هخذانم مبنع نيا نينصوضتم هذنانما هل ريشحاو هيبذهتو هتيرشب
 ةغللاب هتذتاسا نعي نم يرصملاب ريبشلا اشاب راتخم موح ملا ناكو هيمنرفالاو
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 رصم لام تيب مومع نيما نيعت 58 ةنس ينو روكذملا سلجلل اليكو
 يفو ةنامالاو قدصلاو ةفعلل الاثم ناكو مايق نسحا هيلا دبع اهب ماقف

 ىف رمقساو ماكحالا نيلجل اسيئر نيع. ةيعسم# ١ انو ةنس ليوا ١

 شاعملا ىلع .ليحاف 18079 ةنس ربقلس ١5 ةياغل ةسائرلا

 أذ نيضراعملا ربكا نم ةمجرتلا بحاص ناك ةيارعلا ةنتفلا ءانثا ينو

 ىلا هتيعمب راس اهيرضض دعو ةيردنكسالا ىلا قباسلايويدخلا هل قيد قفارو

 هتعص. ىف ترئاو .يللاهلا هياتم امزالخ ناكو ترتاملا نإلا لإ

 ظ

 ىلا هعوحر دعي ههزالا ضر رشف ريثأتل ةياغ ءالل دالقو ءاولا 0

 يق لو .٠*٠ ب إلا اج شيفا لح تل ١
 ىدامج ١7 يف هيلع افوسام ىلاعت هتمحر ىلا لقتناف ءابطالا ليح هيف

 ةيرحم ٠٠٠١ ةنيم :ىرخألا

 هياردلاو مزحلاو همحلاولعو ةريرسلاو هريسلا نسحي همجرتلابحاص رهتشاو
 اهتم 1 :ريشان ةلهج زرجاو امل ةتامدخ ليج لع الإ 00

 ةيلادمو يناعلا راختفالا ناشينو ةيناثلا ةجردلا نم ينائعلا يلاعلا ناشناا

 هيسيفوا ةبتر نم يللا دلوبويل ناشنو مرقلا برح ةيلادمو صالخالا
 مزاح .الساب اماغربخ "اكن اسادم ناكو هْينْفلا قيرفلا هر 0

 ريفلا ابمع ةيخفلا .ةيويدخلا ةلئاعلا صالخالاو قدصلاب ربتشا يأرلا
 هناوضرو هتمحرب هللا هدمثت هلاع مث وذ هجولا شوشب ناسحالاو



 ا
 0 )| هرج اجلا ناني داخالا ةداملا قرف (ياكمع ارومام ةجيتلا
 ناعذاو نمالا بابتتساو ةحارلا عاجرا نم هريبدت نسحب نكّيو عاقصالا

 نمالا ملاعم اععوبر يف ديشف انساو انق يتيريدمل اريدم نيع مث نابرعلا

 دهع يلو ءانثالا كلت يف ءاجو ءانهلاو دغرلا ةحوبحب يف يلاهالا عترو

 الز اولا هيلع ىلا اع ةفيرتلل حام :ولباق ديمصلا ةرايزا كئيبا
 ا يلاحلا كلملا وهو دبعلا يلو داعف تاهجلا كلت يف هتماقا ةدم

 ناشين كلذ رثا ىلع كيهلبلا ةموكح هتدهاو هل ةمجرتلا بحاص ةلماعم نم

 ركشت باو ةيكيجللا ةيجراخلا ةراظن هتعفشو هيسيفوا ةبترب دلوبوي
 هيمم ١857 ةنس هيلوي ١١ يف

 نيعو مايقلا قح هتفيظوب ماقف رص يركسملا سلجل سيئر نيعت من
 ةيويدخلا ةرضحلا هيلع تمعلاو هحدمب نسلالا تبطرتف ةيبرغال ريدم اهدع

 سلجم يف اوضع نيعت مث ةقداصلا همدخ ىلع هل اكس ةبترب

 ىغلا ىتح هب لظو ماكحالا
 ا هتدبع ىلع ليحاو تاحاالملا مو. !روم أه نا ١١ 8* ةنس يفو

 اشاب ليعامسا لاعالا كلت يف هدعاسو طوريدب ةيجماربالا رطا.ةلا تالليبشت
 هيلع ىلوالا ةيرومألا ءاهب مه رصمل ظفاح نيعتا م ريبشلا سدنملا دمم

 لبقلا هحولا يف ف ةرخأتملا لاومالا و ا نيعلو اهنم لصف مث

 كان ا هتيرومأ < ماقو تايريدملا موع لاغغ
 «" ةنس يفو ماكحالا ساج يف اوضع نيعت ةيرجم ه١ ةنس يفو
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 ةدارالا تردص ةناتسالا ىلا ةدبرختلا عوجر و برملا ءابتنا.دعبو

 اهبترتو اهدادعاب ةمجرتلا يىحاص ماقف نينمؤوملا ريما ةلالج ىلع اهضرعب

 ديجلا دبع ناطلسلا .ةلالج ناكمتتج ماما اهضرعتسا مث مايق نسحا هروانلا |

 جدها ةلؤادلا# لاكي راكأ عم يناطلسلا كششكلا نم الظم ناكف ناخ

 هلوانتف راختفالا ناشنب ذئااوا هيناطلسلا مراكملا هيلع تمتناو هروانلا كلت |

 اشاب ديشر مظعالا ردصلا ةرضح دي نم مرقلا ةيلادم عم.

 انتي نمو هللا عم رصمل همجرتلا بحاص داع 13/8 ةنس .يفو

 ةيعم تناك قلامداسلاب 5 انل ماع اناذناعرق اهنمو اك سلا"
 نع هانضتنمالاب:ةيداهللا ا ردض نا ىلا اه لظوءاتا دعس

 شاعم .ةفصإ انايطا طعاو هتفيظو نم لاقتساف نينواعملاو ةيولالا مومع |

 ىلا مجول دازلبلا اشم هيلا تجاتحا ىتح لامعالا هتلزء نمز لطي وأ

 ناعو اضيا هشاعبم هيلع معاو أم ًاماعنا نايطالا نم هذخا ام .يسنحو هعتظو |

 5 ماكحالا سلج اوضع نيعت ةدم دعبو ةينسلا ةيعملا يد أسع ىلع ءاو

 يللوق اشاب يع موحرملا نم الدب هيداهجلا ناويدب يدروا شيج رس نيع
 ماكحالا سل وضع ديعا هنم ؟5 نمو 05 ةنس بيبا 5 ةياغل ابي :رقشاو

 نع اشاب ديعس ناكتتنج ءانغتسال روكذملا سلجلا ىغلا نا ىلاهب. ماقتساوأ| '

 كالا عيب 50 همجرتلا ي>اص نيعف نويدلا ديدستل نيفظوملا رابك | ا

 نيدلا دادسا يريملا| ١

 بحاض نيعتف تاحاولاو مويفلا نابرع نتف هانثالا كلت يف تثدحو.: 1
0 

 نم
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 ةشنحلا ىلع رصم تاج ءاننالا كلت فو ١ رو كاوش ١ © ةياغل قبو

 م 2
 ناشبحلا مهتياض هشيحلا يف ةيرصملا دودجلا تلغوت الو اهدالب ضغب تحتثو ءاع «|] .ءرع 0 هلا راد . تا

 تردتااف اهايصع نم ارذح ةينادوسلا دالبلا ىلع ةيرصملا ةموكحلا تقلقو

 اهركاسعل انادنموقو نادوسلل ارادكح لاجمت»الا قيرطب همجرتلا بحاص
 نابرعلاو يلاهالا نيب ةعاطلا حور ثبو فالخلا مسح نم هتياردب نكف

 ا ةحاولا وأم ةكرأدام نو ههه ولعب هينادوسلا راطقالا ف لص و

 ةيرحم 1 نادؤسلا: نم غجرو

 | يالا ىح ءو يالا يجن رب ىلع ءاول نيعتفرصم ىلا كلذ دعب داعو

 |بيرخحب سورلا ةبرال ةءرصم ةديرجت ةيلعلا ةلودلا تبلط ام. دنعو هداني

 ١ [|ةفصب اشاب يلكتم موحرملا ةدايقب ةديرجت هيرصملا ةءوكحلا تزهج مرقلا
 ' || هدايبلا نم تايالا ثالثل ناث نادناموق همجرتلا بحاصو احل ماع نادناموق

 || تماقو ىللاقص بوط اشاب دمحا نم الدن ةيجيوط هطرواو هلايخ يالاو

 ا اطوصوي دل دودحلا داعملا يف تاصوو ةناتسالا هدصاق رصم نف هدي رمتلا

 ةمحلاولع نمهنع معم ام ةدشا راختثالا ةيلادب همجرتلا بحاص ىلع منا

 لاقتساف ةلاقتسالا ىلع هبحوا ام هديرحجتلل ماعلا دئاقلا ىلع ارطو هلال ةشن

 هل افلخ .ةينابشلا ةيرصملا ركاسعلا ىلع ماع ًنادنموق همجرتلا بحاص. نيعو

 ناشنب و مرقلا. ةيلادم هيلع رومالا ءايلوا ماعنا تبجوا هيظع لامعاب ماقو
 | ىلا هلاسراو مثريمأ رساو مسرو لبج يف داركالا حامج 3 رثا .راختتالا

 ىرسالا قاب مم ةيلعلا ةناتسالا
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 ةببرغأا لاعالا فصو نع ناسللا رصقب .انهو هددع ةرثكو ودعلا ةوقب
 اهرضحول ةدم حافكلا رقساو اهادبا يتلا ةي ركسعلا تاكرحلاو اهاتا يق

 ىّأرف دعب نع ةعقولل ًافشكتسم اشاب ميهاربا ناكمتج ناكو باشل لفط

 مو هدادماب رماف هكلهتال هسفن ًاضرعم موقلا ةعيلط يف ةجرتلا بحاص
 نا دقو مهلمش ددب و ءادعالا فوفص ٍظعم قرخ دقو الا هيلا ددملا لصي
 نكلو مدلا هنم رمقلا مظع حرج هذخفبو هنم ليست ءامدلاو جارلاب

 هعارذ عطقف هقيسل ةيرضو ودعلا ريم غلب نا ىلا موحطا لصاوو هب لابي /

 بوبصللا ءالبلاك هشيح ىلع متو هامرف هجرس ىلعا نم هبذجو
 تداعذاو هيلا و: ةجرتلا حان ةسبب ايظع ازوف ركاشلا 00

 ىلع هركش هترضحب لفتحا الو اشأب يهاربا هل روفغملا هباط اهبراضم ىلا دونجلا

 ذنمدبقلو هتجلاعع يصوصخلا هييبط رماو لاا هتافتلاب هدعوو دودجلا نم عهسم

 دجلا راصتنالا كالذل اراكذت ( لبج يباب ) تقولا كلذ

 ةدعب باقث ةيرصملا ةديرحتلا عم ةيزاجحلا راطقالا نم هتدوع دعبو
 هتناماو هصالخال ةموكحلا هت ًافاكك مابق نسحا اهئابعاب ماق تايرومأم

 ةيركسعلا لامعالا ىلع مهنرمو دونجلا بردي لظو يالا ريما ةبترب
 هدايق هيلا تدعو اول ةبتر ىلا يقر ١؟57ةنسهرخالا ىدامج * يفو

 - نب ”ةنيثحع

 انشا اة 7 يللاها نا كاد ءاثثا ف قفتاو هداد يج و د يالا

 مومتل ريدم ةمجرتلا بحاص نيعف هيداهجلا ناويدل ركاسعلا دقت نع اوذقوت

 رومالا ءايلوا ةبغرل اتبط نيتيريدملا نيتاه زرف نم هتمهب نكمتف نيتيريدملا
 ويلا 1 9 9

 7 ديان رف ندا اس ويزز نيمجيرب بوب -ج: لا دو نعوم وجون دحر
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 كرادملا ىعس مهيلع زافو هنارقأ نيب غبنق ةياحبلا حالم هيلع تربظو

 ةسردمب قحلا هلوصوبو ١5548 ةنس رصم ىلا هدلاو هلسراف رطاخلا دقوتو

 مولعلا اهتذتاسا نع ىتلتي ةدم اهب لظو ةعلقلا يف 6 يتلا ةناخ سردلا

 سرادملا ىلا اهن» لقن مث ةباتكلا لعو ةيسرافلاو ةيكرتلا ةغللا اهنم سبتقاو

 رفص ؟ ىتح ةسردملا كلت يف رّقساو ( مكالاب ) هليفألا قاجوب ةيبرحلا

 يجنرب ةفيظوب هدا يالا يج ؟١1 لاجر 0 ١؟ 5٠ ةنس

 لوا مزالم ةّتر ىلا ىترت هيلا كلتا 1 تير ور رادلع

 ىلا قاقحتساو ةيلها نع ىقرت هدعقلا ” يفو 0 مح 4 هطروا يجئريب

 ترفاس يتلا ةديرحتلا عم راسو كولب يجنرب هطروا ا ىثابزوي ةبتر

 نييباهولا ةبراحل ريبكلا اشاب ميهاربا ناكمتتج ةدايقب ةيزاجحلا راطقالا ىلا
 هيلع مهنأف انسح الب ءادعالا يف لباو نيببرغ مادقاو ةلاسب نع ناباف

 ةبترب هيلع معنا ةيعردلا لبج ةعقوم دعبو يساغا لوقغاص يجنرب ةبترب

 يجنرب ةبترل ىقر نا ىلا اطيشن امداخ ةّترلا كلتب رقساو ىثابكي يج ؟
 ركاسملا نم ةقرف لع ةادناموق نيعو نالا ماقماقلا ةبترك يهو 0

 ةعقوملا يف ميظعلا راصتنالل ايس تناكو نييباهولا ةبراحلا تراس يتتلا

 ىلع هتدايق تحت ىتلا ركأسعلا تمم امل هنا وه ربخلا ليصفنو ةريخالا

 مهب قدحم ودملا شيجو لبجلا يف اورصحناو ماكآلا يف اولغوت نيياهولا
 ميظعلا رطخلا كلذ ةمجرتلا بحاص ئارب الغ .توصو ةحان لك نم

 لابم ريغ متعيلط ف راسو مايا ًاعشنم شويجا 2 ىدانو هفيس درج

 ةحاي للا



 ع

 26 ةمجرت 3“
 ٠ لبج وباب ) ريهشلا اشاب ىتح ليعامسا ولتداعس (

 فرإا هرايد ديشمو زعلا ىمح يه أح هرانم عفارو دجلا كتل وع

 ىديروم ةيرق فارشا نم نان ةوذح ناطلسلا ىادلع كي وبا نب ناملس

 | هتدل [ماقماق هدلاوموحرملا 1 لوضانالا رب ينز.زعلا ةرومعم ةيالول ةعباتلا

 ةنس كلذو اهيف ةحرتلا سحاصإ اهقزر( ىذير وه ا + *؟١

  1ةليضفلا ءىدابم ىلع بشف هببذهتو .هفيقثتب موحرملا هدلاو -ىنتعا ا

90 
1 
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 كلذوحنو رهاظملاب رهاظتلام دعو سانلا نععاطقنالا بحي ناكو ٠ ءالضفلا نه مريغويالوبلا أ 1
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 0 د16 نفد بت ةورألا قرشا تاهج عييمج ىفاليمجاريثأت لافتحالا اذهل

 هل رماظ فارغلتب يمورلا رصيقلا ةدلاو ةروطاربءالا ةلالح هيلا تثعب

 هل د يررالا عج دانك ىف تاولصلا ةماقأ نم امانما قطاع هيف |

 4« ةجرت
 يبومشالا خشلا لماكلا ةليذفلا ىحاص

 ين ومشالا دم خيشلا دالاذ يهل اةماهةلاود> والاةمالعلاءامالا وه

 هيف نيسردملا ءامدقو رونالا هزالا عماملا ءاملع لوخ دا يففاشلا ظ

 ناسحالا ليم هلفرتعا نم الا مهنم اف خئاشملا نم رثك الاديلع جر

 ار كلا ةءارق سرام دقو نافرءلا لضفأب همأق» ولعل نعذاو

 اراقب مولعلا يف ةيلاعلا تكلا نم |مهريغو عماوبلا عماجو لوطلاك

 هب هنكع انقو هسفنا ىربال ناك هنال هب نتعب و دصقل فلانلاب لد !

 | هنأس ننس هنكلو لح رع لا فتارح دلل لاما ف علضتلا نم عرغتلا ظ

 00 2ك هنع دخان نإ ةلطلا ضب نكع هناقلا موهفمو هقطنم ةحاصفو

 0 طم عمج لمذا روتخع 1 لا سل ردن ضرعم يف دبا وهلا

 ملا رف ءانا كلذكو برقللا ل ا اك نتالا تاحعف 0 8

 |0000 فكك اهرومر لح لئاسملا نم ةعدخا ةفيشلاداقملا بتاكل

 افضل ارا غلبام ظ

 خيشلاو ينسولقلا خسيشلا هل مهصخأ 1 ةمجرتلا ىحاص خئاشم اما
 ل

--- 



 يا

 ةهناتسالا تاهج نم ؛ رانف) مسق يف لاضفملا ريملا اذه ةطبغ دلو ]

 ينو هفراعع زاتما ىتح دهتجاو دخ داشرلا ن خلي امل ملغ ءلا تاتو ةيلعلا ,

 3 ةراهم 5 ا و ف 7 لز 3 0م هنداللمم م٠ 0

 ا 2 ![ٍ
 ظ 0 وك دسلا قارطملل املاح بيسو |
 | ف 3

 ا ا 2 لوب | 0 ال 5 | رطم نع ارم 5 تنتا انو ظ ْ

 كن ثيح .هناتسالا ىلا يعد ىتح اللف ايمزمالا كالاته ثيلام نكلو ش

 1 عمجملا اذ اده لق ند 6-9 دقو ارمعرأ يم 3 يذلا 20 1 6

 لال نم كالذ ريغب 3 0 سد دصتلا 10 عدو هتءاربل

 ريسمتلا راع انو 00 يتلا ةديدعلا

١ 

 9 ةحار هيل هن وبن 3 | ل 0-5 ؛ 2 بهذ ناد دعو

 « عاج

 ١ 0 تام اول اد 3 0 6 "ل 4: م ةاوآ ع

 مكر ام نوذكلا ة_-محرتلا ا ةطغ 3 ١ /اا» اة هير دتكسالا يف ش

> 

 ةوعدلا ىب أو هتل نع ل نع

 ْ نبرشعلاو يناثلا يف اههلوو راج الا 06 2

 ماعم لا 5 تر اكتر ّ لازالو ه ا! مال'ث» 2 هيأ دن 0 0 :

52 

 أ

 ظ
 ا

 أ

 اممانال ادشرعو اهيستانكل يدعو ةيسك قوت رالاةشاطلا ار ١
. ٍ 

 هل لفتحادقو ةلءاج ةمدخالب وط انامزهتسنك لاضفملا ريملا ادهمدخ و

 ناكو 1 ىاوهو هلع“ كرفس هول لاس لج وب الملقب همس
- " - 
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 ِ ايي407000809:000100 ج4 يداه 0 نانو هي جاع سس عن حد



 ٠ ظ ظ 0 ظ

: 000 

0 

 ظ

 ١ 00 ذوثرالا مورلا ةقاط كريرطن سوشورفص ديسلا ةطبغلا بحاص

 3 200 0 اع اصلع عجب 2 00 0
 : عسر 2928-000 207 50002000200 وذ ه9«
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 لش اطل هل ل رذاذ رانملا هذ 0 تعا نإ هه ةمالعلا رتملا وه 7

 اهرامذ يباحو هيسك ذوثرالا سئانكلا رخف رطاخلاةءرسو ةغالبلا يف قبسلا

 7 يردنكسالاهيسك ذونرالا ةشاطلا كرب رطب ير ات إ ناور
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 | ضاخو هل( 58 ا مف ”هيرحه +١١ ةئس كلذ ناكر سودتال ساح

 ظ ْض هدياوف ل ادبس يف هذديمالّد كلسو الا املع رداغ الو هسنردن رح يف

 ' ميش يابنالا سيشل مهنمو ءالجالا ءاملعلا نم نوريثكلا هذي لع غب

 لاو لضفللا ينةرهتشلا وذ نم |مريغو ينيب رشلا خيش كاوأقباس مهزالا مم اهلا

 .اهعضويا ة ريثكلا هفيل ان هعالطا ةعسو هملع ةرازغ ىلع لدد اممو

 ظ نم حاضيالا ةدايزا اهم "يش رك د لغ ينآن هدر ل ةفاتخم .راودأ يف

 . حرشو تادل ةعبرأ يف ليلخ خيشلا رصتخم ىلع ليلجلا حنمح حرش !متاج

 | ىلع يو: فانك 5 وهو ريمألا ةمالعلا ةعومج ىلع ربدقلا سهاو»-

 ' وهام اهنمو قطنملا ف وعام اهنم ةلزح اهريغ تافتصمو تا مار

 ل هناف راستخالابو ضئارفلاوباسملايف وهام اهنمو لدسجلاو نايبلا يف
 ظ احرشو ةيشاح هيلع قلع وأ ًاباتكهيف عضوو الا املع الو انف كرت

ٌ 

 ' نم ةقاملا يف نأ ثيدحلا ةءارق ىلع الضار ماي مظعم يف ناكو

 ظ ينيسملا دجسملا يف ةذ.التلا

 ارش نم لع ريكتلا ددبيشو اهلطأب ىوصالا نم ردا
 ( نورضخم نرذلا ءاململا لع ديديتلاو ديدقتلاب حرص هنا ىتح اهيف كراشب وأ

 .رومالا نم دهاشملا كلت يف نوكي امل رئانملا نوءيشيو حارفالا يملي

 اهعمجم ملام عمجم ناكع ماملا يفهسردو .في رشلا عرمشلا م كير

ملا غلب هتنل+ ىنو وصخ واط أ ددع ناكف ه ريغ يش سرد
 نم نيا

 ةدمه كعب ةمله ةدئاوق 5 َّظ اعودل 3 نيذلا ن +: نيبلاطلا



 .تارعملا لعقو نايح الا قدصتلل اهمظعم فه3و ةعسأاو ةميظع ةورا ْ

 هةناوطر هدمعتو هللا همحر

 « وحك

 هل تاكو عر ةثقالا ف رجس هللا همحر ناك هلك كلذ نع ع

 هيروغلا ف هيلا بسأل » ةلاكو 0 هلو هن راجت را رابح

 ربك ١ اخيش نيمتو اقسلا خيشلا دعب ةيعفاشلا ةسائرب هيلا دهع دقو

 كاك نع ناحتمالا ةشرط هيف 0000 ل كعب تل نهرا عماجلل

 27و نيكس كعب يو ىد هذ راغب ١ لاشد بيصأ همأنا 1 فو هياع

 سس بسسس يي ل تروح سس وسلس

 ةيكلاملا ةداسلا خيش: شيلع دمحم خدشلا ولتلضف

 'اىوقتلاو ملعلا نيب عماجلا ديحولا لاضفملا ةمالعلا بهما مامالا وه

 ىوتتلاو رسدلا,_ ى'نلخلا ديرلا

 00000 ولاا يف ةجرالا يحام ةياللا اديه اقنم

 صزالا عماجلا راوج هبوبنلا ةرحهال 1١07 ةنس يف دلو دقو 4 ساف)

 | مهق عم ا ملت 00 عضب رمعلا نم ا

 | دصلا .ريبمالا دم خمياشلاك ريهاثملا ةدناسالاو ءاملعلا ندع

 ين ىذقنا دعبو لضفلا لاجر نم اهريغو ي.ابشلا :داوألا دبع خيشلاو

 هربغ هزر# نالق اردق نراعملا نم ا ليش تدل هدم بنلالطلا



 ياو »

 دنا ايفو #59 ةنع تا هرألا عماجلا يف نوتملا ةءارق ىلا جردتو

 ىتح ًاغيلب ًاداهتجا باطلا يف دهتجاو ةقيقدلا لئاسملا سراميو ملعلا قات
 خيشلاو ير 0 ميهاربا خيشلا نع دحام لوا ناكو. :راتفاط

 نككو نا ةالا ناك هذ مهل ةليمأو قالوبا قطصم خيشلاو اقسبلا نق

 1 رش ناب ادنشلاو ١١و. ةنس يف هل ردصتق سا رددلل لعأتو 1 5 ظ

 رد نمو يف ىددلا رطق باتك ةذمالتلا ىلع
 ظ ظ
 0 جردت 3 ع ار ا لع قلعو احنلا ىلأ ةيشاحب ةيمور>الا ا

 أهءيمج 6 رف مولع || تايلاعو تكلا رابك يقارم

 ' ريراش كلدب هك دع تح اك 1 راك امال

 ْ ةيشاح 0 ريرقن و ه.نرهزالا لعار اطعلا يسب اخ ىلع ربرش 1 0 هدب دلع

 ١ هلو ينومشالا ىلع نايصلا ةيشاح ىلع ريرظو رودشلا حرش ىلع ريمالا '

 ىلع ريرقتو لوصالا يف عماوألا عمج ىلع ريرقتو ددرجتلا ىلع ريرشن

 ىلع ةيشاحو ثحبلا ناكل ىلع ريرش و .لسلا نام ىلع يروجييلا ةيشاح '

 ' يف ةلاسرو ينالطسقلا ة ةمدقم ىلع ةيشاحو نايبلا لع يف نايصلا ةلاس

 للم كلا ربراقتلاو يثاوملاو لئاسرلا هذه لكو ه ماجا 7

 هعالطا هس اير ةدام هر رع 1 تلدو دئاوفلا | 7

 معلا نيب عمج دق ةججرتلا .حاص لاضفملا اذه نا سرغلا نمو أ

 ىبر دق اهانركذ يتلا هتالاسر نع ادمف ايندلاو نيدلا رومأ يف لمعلاو أ[

 هذال يفسيردتل ةميلعت هناثعب اوردصت ءاملعلا ن ِ. ريمغ م < هب لد ١ لع ظ 1



| 

1 

1 
ْ 
ْ 
 ا

 روطاربمالا ةلباقع اف ىظحو ايرتسواو ارتلكناو ايلاطياو اسنرف ىلع رش

 ا

| 

 00 مالا ىدولا كار رك نم هيرضحو ةسالتا ةغللأ ىلا ايضح

 العو هردق فرش

 بيحرلا هردصيف هاعوو فيرشلانارقلا ةوالث ب عرعر املو رصم

 « ةعغ#

 ىح

 نامرف بجو برغلا سلب ارط ف تا ناعت ١ ما/ 3 فو

 نمهيلا نسحأ 1475 ةنس ينعا بصنملا اذه هتيلوت نم نيتكس دعبو يناطلس

 ةنس هيلع معنا مث ةيناثلا ةبنارلا نم ىديجملا ناشدتلاب قاكولملا.تانملا ندل

 ىلوالا ةنارلا نم يديحلا ناشدتلاب 8

 ةيدددال راطقالا 2 4-_-جرتلا تبحا_ص هرضح 0 3 نمو

 ا
| 

1 
/ 

 ظ ل ردتكسالا يق ةلئارمالا ةشاطلا_ لع ريكا

 . مجرت ةباربعلاةغللا يف اهعضو ةلبلج تافاؤم ةججرتلا بحاص ةرضو

 هالع مادو هللا هظوح هع ع ِء اضم وهبدامةرازغب ريحا لخلا يوذ

 ظ ْ
 * ةجراو

 ًاقباس ىهزالا خيش يباينالا خيشلاةليضفلا بحاص

 ريبكلا للاب فراعلا ةماهفلا مادقملا رحبلاو ةمالعلا مامالا ملاعلا وه

 انو الملا نيد 6 عاذ يذلا يباسالا ندلا ن0 خشلا هاما

 ةلرضاق ِف هنوبتلا ةردشل ١:٠ هك 8 ريكلا دانس اده دلو



 ةيلئارسالا ةقباطلا ماخلح .نازدع يابا ربطا هرقل
2 

 اك 0 / | الكا 5 1

 فداك ا 0 1
 و2

00 
 2 ب جم نر ا ا يي نا وس نس دن عا صاب سنن ربل

 مح

/ 1 

 7 ؟17 دول

 نيعت مهن ارا ىلع زاتما ىتح ةيااءلا مولعلا ملت و اياحساا-نسحو قالخالا' ذ خبز ميسا م ع كيل
- 

 ربك الا ينابرلا ساجملا اوضع بختنإو يلسا رسالا سي:كلارا رسا مناك ايف ا



 هنوسح يشل هاجو ضيرملا جارخاو اهرءا نيصاعلا ةبلطلا ماغرال شيجلا نم
 نارطضاف ىذالا دشاب هوددهو ”وذعوأف مهلعف نع مهنيو ةيلطلل منعني

 ءالذم هحول اهحو ءادعلا َةلباقمنيلباقتم ةبلطلاو ركأسعلا تيقب و فرصني نا
 ةلطلا لس ةدم ةعقاولا ترتساو رانلا نوقلطي كنئاواو ةراححلاب نومري

 ماد ذلبلا يلاها بولق يف ديدشريثأت ةثداحلا هذهل ناكو برضغلا مطقناو

 ':"نمزلا نم ةدم .هحباه

 2 ةرضح نيعتف ةيرم هللا رايدلا يتفم ين ابعلا يذلا يشلا ضرءو

 يف اوضع تلا كإذ دعب مث 2 ءاتفالا بصنم ف 7 الكو ةمجحرتلا بحاص

 ةيرصأ ا دالبلا هنولعو هادف هللا مق ةيعرشلا ةككحلا يف يلاعلا ساجما

 دالبلا موم عل أعم ةيويدلملا ةرضحلا نماب نعت يرش ٠١15 ةنس يفو

 هن دهع ف نهزالا ة هخ ثم ءاقبا مع ةيرتصملا
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 وهو (نيدلاو هقفلا 6 ىف يدهم 0 0 قاتلا 5 ةفينح

 ا فا نايس لا قئاقدلا عم م ةيعرشلا لوصالا نم نم عجب نيثزح ف باثتك

 ظ باعكلا 5 ةيريمألا 0 تكفا دقو هويغ ةعيجال ع فاو حاضياو

 اهلكو ةريثك لئاسرو ةديدع شك باتكلا اًذه ريغ هلو م ةعاعو

 عما اول لكو نوكمل ةرزدملا ةمرذعلا ةرضحلا هختدت ه١ ١امقحأع 4 هئس فو

 تلطيشلو ةوعدلا راف هضره بلسإ ينانالا خم لا هنن سجل كلذو صهزالا

 عوز مزاحلا ةضهمن ضم,نؤ عماجلا ةنادا ف هكراشت ةنمل ةنكل نيملا كلذ ف

 هنييعتبو يبابنالا يشل ن نال عماجلل اليصأ اخيش نيعأ مث نمزلا

 اهالوت امو ةيعفاشال لبق نم تناك اهنأل ةفنحلل ةنأ عماجلا ةخيشم 0

 ةمحرتلا بحاص هلوسح زييشلا و يدملا 2 3 ةيفنجلا نم

 اذه ف ضئارعلا | دن ءاماعلا لم ضعبلا هنييعأ يف ضرأع دقو

 1 ' هتفيظو ىلع هن 0 مييلا صأ 3 ويدخلا ةميختلا ةرضحلا نكلو مالا

 ايلدعتت لامتاو ةروستملا 1 ةثداح تثدح هنيعت نم ةدم دعب 3

 م هه 3 4. سس اريلوكلا ءاب و ىشف الل هنا وه

 ' هلقتتو عمأجلا ن م هجرت نا تداراو هب ةموكحلا تلعف رهزالا يف نيرواجلا

 ةموكلملا 007 عال اذه يف ةبلطلا نم قرف نضرانق رتل لحم ىلا ظ

 ةقرف ةموكحلا تلسراف .هجارخلا اوباو مهضي رم نوريذكلا يصعتف اهتداراب

هاوأو تاماظنلا عماجلل .
يعو هيتاور نووُد بترو م 

 هيف 7 أردت ىلا دل ن

 | هدم الكو هتفيظو ف قرا اللاو تازاجالاو سوردلا 0 ددحو

 ا



 ةيرصملا رايدلا يتفم يواونلا هنوسح زييشأ لضفلاو ةليضفلا بحاص

 رونالا ىهزالا عماجلا يو

 هوى يشلا ءالعلا ساربنو ءابقفلا ةودق لضافلا مامالاو لماعلا ملاعلا وه

 يرهزالا ىننحلا يواؤنلا هللا دبع نبا

 يول. ركرع طويسا لاعا نم ياون ةيرق يف ةمج رتلا بحاَص ةرضح دلو

 || ةوتفلا رود كردا الو ةباجنلاو ءاكذلا ريثابت 4ةيلوفط ذنه دهجو ىلع تحالو

 ءاهاعلا نايعا نع مولعلاىتات يف دهتجاو ىهزالا عم أجلا لخد هرم ىنس نم

 هي سب ردتل َننلِج مم لماكلا ظحلا ا نا دعبو مد و اهف عربف ظ

 (ةاسسلاه ةقارك ى نركب ام رثكأ لاطاو: ةيددلا بعكلا ثابعأ رقي مماجلا

 ةنع اوذخاو" ةذمالتلا نس ريثك هيدي ىلع جرختو نامنلا ةفينح يبا هقفب امنم
 ْ : دئاونلا“ هاوح

 د م موحر 1 00 ىف هقفلا سي ردت ةفيظو يف نعت نُمز دعب م

 هل ايم اهل تعم سس 1 ط ةئيظولا هذه يف ثبل امو ةعلقلاب اشاب يلع

 نيثفرظولاب ماَقف 2-1 ةييردع ةلفالاو مولعلا راد ةذمالتل هقفلا سيردت

 ةموكحلا يف تن اظولا داق ل نم ه مهنم نوريثك هتذ.مالت نيب نم غو مأيق ن د

 يعرشلاو يلئهالا ءاضقلا ةصنم ىلع ساج نم مهنمو

 يبا هقف يف باتك اهنم ةسيفن ةرثك ف فيلات ةمج .جرتلا ب داس م ةرضحلو



 يب مر نم ئاذ اهفارش ةخراو» تءاج ةرظنم تفحتأ

 لازغلا ةعاق ع ةاهبو اناقلا ىلوالا نع لمن ال يلا ةي رونالا ةعاق اهولتث
 0 تح هتايضوةقالخا انا 0 ةلج ةريغص ةقيدح ابو تغفتلملا

 ذالمو سأابلا لئوم ةرشعلا ليج ةرضحلا سينأ اياهسلا مرك جرح الو
 لئاضفلاو لضفال عماج رويغ ملح بلاطلا
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 0و و ةيملالو دك لو نيلسرلاو ءايننالا تامأدم نماهف اه ةرايازو
 هتفاسض نروب وانتي اهفارشاو اهواظع ذخاو ليحبتلاو ةوافحلاب اهلها ”هاقلت

 فرشلا لها نم هتدايس ريان ناك نع قبلي ادئاز 1 ١ هتدافو نونركيو

 ةفايضلا مرك نم اهيف ىتال سلبارط ةنيدم ىلا لقتنا الو يمعلا لضفلاو ليثالا

 عوضوم ناك هنا لوقت راصتخالاب وبن توربب يف ىفال ام 1 ليلجو

 : ةهزالا يف أمايإ ايروس يف ىضق نا دعب 7 © .راس ايكو و لح اهيا ةلجتلاو ءافئحالا

 | يلا ديسلاك ءاظعلاو ةلودلا لاجر نم لبوقف ىمضعلا ةفالخلا راد ىلا هوت

 .نا دعب و : كبرينمولتفوطعو دمسا دمحا ديسلاو رفاظ زيشلاو يدنفا ىدملا

 هلع" منا ةناهاشلا مراكملاب رن انفك راك مزيل 6 داما نأ يف ماقا

 اركاشرصم ىلا داعو سمخ سور ةبترب و ةيناثلا ةجردلا نم يناهعلا ناشينلاب

 دورو سا ةكلمم دهع يلو هترايزل مدق ىتَح ماقملا هب لطي لو . لوما محارم

 ال ملواو بيحرت لكب اعفاضاو امهيقلت .:.سحاو امهتدافو مركا أف هتني رق عم ظ
 ىلع اصف امبتكلمم ةمصاع ىلا اعجر املو هحيدمب نامثلل امهتلعج اًدج ةقئاش ةيلو

 | هتداسل كلملا لسراف مارك الا ليلج نم الل ربظا امو ةنم ناك ام كلملا ةلالح

 نانتمالاو ركشلل ةمالء رثالا َّلَع هيسيفوالا ناشن ظ
 ناش مظعملا ن ناريا هاش ةلالج هياع ملا ١م ةنس نم ريشون 5 3٠

 دي. شروح ريش |

 عراش ف ةفيرشلا ه هتلئاع مسا ب اسما تادا سأأ .ةرادق 4 دانس لزنم أما ْ

 1 ماب ةامسملا اعلا امصخاو ةديدعلا ةديسفلا تاعاقلا هشو زيماجنا برد ظ

 ينالا ميراتلا اهرئاد 1 شف دقو حارقأالا |



 6 1417 و

 يف ةمركلا ةكبب ماجلا هدلاو ًاجاف فيرشلا جحلا ةفيرف ايضق نا دعبو
 هءاقج قئال ماركاب اهيف نفدف 178١ ةنس ةجحلا يذ ١6 قفاوملا ءامبرالاموي

 ميكو ادانسو ةمزكملا ةكم نايعا نوع نمريفغ مج 'هدهشمرضحو فيرشلا

 اًذه ربخ مهعامس دنع نزحلا نم ملل ام ةدشل ريطلا مهسوؤر نع 0

 ظ م بطخلا

 ةداحسلا ةفالخ لوتو رصم قا هتلئاع 59 ةمجرتلا بحاص عجر مث

 رصم يويدخ نم ماس نما كلذب "هلع ذا 1 يف ةئافولا

 نم هدلاو موحرملا ديب ناك ام هيلا ضوفي اشاب ليعامسأ موحرملا ةنبلا نكاس
 ةزيشم ةماخ سبلأو كلذب ةيعرشلا ةكحلا هيلا تهناف فاقوالاو فئاظولا

 ةظفاحلا يارس يف ةفيرشلا ةداحسلا | *

 يفو راهنلا كلذ لك نيئنمملا دوفو لبقتسي ذخاو هلزنم ىلا مجر ُ

 التف هراظتناب بزحلا لاجر ناك ثرح طابرلا ةيواز ىلا هجوت يناثلا مويلا ظ
 مايقلاب ذخا يناهتلا مامتا دعب و هلزنم ىلا داعو . حتما بزح ةولخلا هلوخد دنع ظ *ٍ

 دلوملا ةرشابمو اهديعاوم هِي بازحالا ةوالثو داعيملا لاعاو هتفيظو ءاّبعاب |

 ةسيفن ةديسلاو نيسحلاةندسم دوم يف هيلا ةبوسنملا يلاولا ءايحاو يئافولا

 هردصا لاع سما بجومب ماكحالا سلجتج اضع نيع اهسفن ةنسلا يفو

 ظ هيلع فاو ماكحالا ريرقتل هتاسلج رضحب نراكف م عا يويدخلا بالا هلا

 شي ورد موحرملا دب نم أهتةاوب ملتساو ةعيفرلا هنردا ةبترب مضعالاناطلإلا

 ] 1 يديهلا ناشنلاب هللا 5 أشاب

 اهنئادم م ةهزتلا لجال رويس د 9 ارا 1 / ةئس ا
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 يلا ديسلا يربا 0١٠ه ةنس قوتملا قازرلا دبع اطعاا يبا ديسلا نبا ٠١

 457 ةنس يفوتملا كححم لضفلا يبا ديسلا نبا 3** ةنس يفونملا يهاربا مراكملا

 دمحم لضفلا يبا ديسلا نبا 5١5 ةنس ىفونملا مهأرب | مراكملا يي 1١ يبا ديسلا نبا

 . يفوتلا لع محار ارملا يبا 35 0 نبا 188 ة همس ىفوتملا بوز | نيد ب

 نبا 8١ ةئس ىنوتملا ريبشلا نمحرلا دبع لضفلا نا ديسلا نبا م17 ةئس

 بطقلا نبا 8١5 ةنس ينوتملا سابعلا يبا نيدلا باهش دمحا رببكلا ذاتسالا

 د هيلا بسن يذلا وهو ,76 ةنس يفوتملا افو دمع ينادسلا :ربا ربكالا

 ظ جركلا تببأا

 ' موحرملا هدح ءكاذ دا ناكو ِه ١ ع ةئس رده ةسور هللا هزعا دأو

 زعو مزع يف ًاشنف . اهلا راشملا ةداسلا لع ةفيل> لابقالا وبا دما ديسلا
 ”هدلاو م هدّشأ ملبو عرعر او هايج لع حولت ةباجنأا ءامسو ٍ,هدلاو

 ةرظانم تح ةيرومالا سرادملا يف ا 2 لعجو هارت هللا درب موحرملا

 ال11 طلو ةيرملاو ةكدرتلا ةفللا ئدابم ايف ققلتف كلب هءافر موحرملا

 ىلعو يتيلا دمع خيّشلاو طلبملا فطصم خيّشلاو روكذملا مماجلا بيطخ اةسلا
 0 ا عفا هدم نان ما ل لضفلاو معلا 0 زياشملا ن 20

 | ةضلرف بدات زأ أححلا لا 2 ه«ىطصا| هدلاو موحرملا نال ( 20 ءالأه

 ةداحصعلا ُّط ةماخ زك هدلاوو ه 158١ ةنس ف كلذو فيرشلا جحلا



 ةمجرت

 تاداساا قلاحلا دنع دمحا ديدلا

 ه9

2 
 م ك4
(09 6 

 يبيك
 6 ك3

 )5 44 5 عمك

| 

 | موحرملا نبأ تاهوتتلا يابن قلملا تامانلا ىلا ماحلا ديسلاوه
 ديسلا نبا 1؟١٠8 ةنسةموكملا ةكمب يفودملا ركذلا ب.طلارصنأا يلا دمحا ديسلا

 ١ ةيفصةديسلا نبا فسوي ليهستلا يباديسلا نبا 107* ةنسىفوملالابفالا يا

 صيصختلا ىلا ديسلا نبا 1١17 ةئس ينو:ملا فسوي داشرالا يبا ديسلا ةنبا

0 
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 راد[ وق :لفلا هجولاب يلاغلا رضقلا شدافتل اشّنعم نيع 1١١548 ةنسا

 يادختك ةفيظو ىلا يقرو اشاب لضاف فطصم سنربلا موحرملل

 ا 1 رددلا دوحأ ةماقا هلا اموملا نسئربلا فون انو

 ماقف قرد نخأ لاح ىلع هباصولا ف 4ع الكو قب يوبدحلا ظ

 ءاحا قو ةيلخادلا ةراظن شيتفتل ار ومام نيع 3 مايق ريخ ةلاكولا قوق |

 نلو.سموقو ةأضخلا لويسسم وو م تلا و دم وقلا ندويفك لع نمار كلذ ا

 امف قبو أشملل اردم نيع مه (م .خ هد فو يرحبلا هحولا ف تايانملا ْ

 و 1 طاشنلاو ةمهلاو صال خاللاو ءالولا 0 اهمامزو و راد ْ

 فاقواالا مومعل اردن نيع ٠.5 ةك يفو نيتلس ظ

 ناريم ريش زامل ةساثلاف ةثلاغلا ةسر هيلع ا دق هتلهال رظنلابو

 ة_حردلا نم هبو الاوا كااثلا يدبجملا ماسولاب اضيا هبلا نسحاو أاعيفرت

 لستلاب هلدهشل ىلإ ةدنحالا ”هيراختفالا تاعاضولا 0 ا ارا ةساثلا أ

 ةيلهالاو قاقحتسالاو لضفلاو



6 

 2 يدمح اشا 1 0«

  4 5دك ١

 دل

 موحرملا هل-خدأ رصم ىلا ىتأ امو ركذ نسحا ىهدلا مل دلخو لضفلاب

 موحرملا لاحت أ عم فراعملاو مولعلا اهيف قلتيل يلاعلا رصقلا ةسرد ه وبا

 ًاممتم ةسرد-ملا نم جرخو غبن ىتح هتداعس دهتجاف ريبكلا اشاب ميهاربا

 ينواشاب يلع د مو>رملا ةيعع 5 5 ماري م ةمولعو هش

 اورهشا موق ليلس وهو ه 4 ا ماشا قشمدب 2



 ا

 نيملاظلا حامج 0 نيم راع رصانب ذخالاو ةماقتسالاو ةهازنلا ن

 ةيرفالاو ة ةس رعل اريارلا هيلع تذل ا 0 هقح قد 6 لك ءاطعاو .

 ٠ نيشام لك نع ههزنتو هقالخأ مراكهو هاج تيعاو

 ةبرحبلاوةم را ةراظنل الكو نيع ه2 ةئس ريمتتس رهش رخا 3 قو

 ١ نملانف دودحلاو ىلبقلا هحولا تايريدم راز الل يلاعلا بانملا ةيعع ناكو

 فطعت و ”هباعر لك يلاعلا هبانج ندل

 الب وط ثبلب لو لانآلا مومعل أظفاحم نيع 45 ةنس رااربأ رهش يفو
2 

 ءالا ردص ىت> ةفرظولا هذه ىف هءادشناب 6 كحدس رن وب 1١6 1 يلاعلا

 انو كلا ىلا ريالا ب ددلا اذه ليش لري ل وهو ةبضاما اظفاح
 مادق الاوةمحللا نم هي رهمشا امو ماع لا مهشلاو ملظعلا لجرلا اذه تافص

 |ريخ هنآ :لاوش“ : لأ انيفكمو جرح الو امنع ثدك ةهازنلاو صالخالاو

 ا قحتساو مايق ريخ !مئاداب ماقف اهامسأو تصانملا مظعأ هيلا تدع حر

 يبادلاو ى ىدأق ١! هل دش دقو دحاو 0 وة هوكشماو 6 ةئيطلا يضر

 ماظعلا | اهلاطأ عادوا مم لاتتو ةزيخ ىستهياب

 نم يديجلاناشينلا يهف هتداعس اهلل يتلا تاماسولاو نيشاينلا 31

 ظ هقفونو هلاغ ما ند دال || هذه ف رثك نا هللا 0 1 ةمحالاو

 ا نطولا نا عقدو ةمالا همدك هف ِ ّكا ا



 ادا

 ركل كَ نمالا ندينماو ةلزانلا د ا نا دعبو

 قرو هنم ةثلاثلا 1 0 ةمجرتلا سءاص قحلاف ديدج شيج -- ف

01 

 رسوحو 0 ه> وتو م اهارو لالا ةلمح ريل ررش ءاننالا كل“ فو

 ظ
 ١ [ملعةظفاحملل 0 م 0 0007 انهوامحفع ةنس 5

 ظ

ْ 
 | ّى راك الا ريحو لولا نش *مدأ ثتديح هرو دقي يامط لا هيكل

 2 لع يفرق م ادقالاو هلال م 53 ةعاحشلا بورض ن م أف هاك

 ٠ ةقعاتا ةلطر والا ىلا لّشو 2 أيكم ة هحرد كب كاذ

 ا

١ 

 |ةزاملا نم لسالالطلا ضف محام ةموكللا تا
 ظ الركو 4 ب كتبا نا ماعلا ن ا هألا 0 ديطوت مج هل.م 2 رادتقالاو

 مظنو اشاَح حاصاف ١ ممعو ةيردطل ا رهش ف نك
 ا انيوؤش

 ٠ لاكلا اهروتعب الو للملا امرتسال ةمهع

 اك ةيربدم كاع كعب ناوصا ةظفاحل الكو نيءو

 ةيردتكساللاظفاحهتست ييلاعلا صصاالا ردص و؟ ةئس ليربا روش فو

 ىاالاريم ةسر لان كلذ دعو نيئكلس 0 أمف ىو ٠ ةمصاعلاب ساس

 1 مكش اوللا ةبترب هيلع ماعنالا دعب يف ع اشاب نامع نم الدب

 ظ لالجالاو مارك الاعوذوم اهلااخ يف ناك فهضص'و هد ةدميردنكسالا ظ إ

 ا 3 مك 0 5

 اهب فصتا ال تاجاو نيينطو نم اميمج ناكسلا ىولق هلا بذتجا دقو



 كيلو

 مظتناو ”هناخسدنهملا ةسردم ىلا اهنم لقت مث ٠ فيرشلا نارقلا ةءارقو

 حاجنلاو مدسقتلا رامغم يف قبسلا بصق زرحاف اهقرف ىدحا كلس يف

 نسح يف مهل ةودق ناكهنال هنارقأو هتذتاسا بولق هيلا لاهسا ىتح

 ا دقف كاذو اذه نع الضفو قالخالا ”هتامدو ”هكبرعلا نيو ةرشاعملا

 ةعاس مي نك 0 ص رغلا زاثساو تقولا ع ص رملاب اضا ربما

 ٍإ لآ كلذلو ميلعتلاو سردلاب كانتتالا ريغ ف نيعلا هئتقو ند ةدحاو

 ىلا لقا يدعو أم ند هنا كاسعب ةمركملا كل ند والا ةوانقلا

 1 تس طا تس ا ع ب ات دا وج سم ع هال م ا هع عت سا رت نإ ع تنال ل عت و عمل عسسل تحل مع دص عم رع و سس مساج

 . ةراهلاوةعاربلا بيلاسا نمرهظاف ةيسابعلا يف تّئشن | يتلا ةيبرطاةسردملا |

 !ك هوقمرإ نا هؤاسور لعجأم "هن ركسعلا دعاوملاو نيناوملا 0 ةظفاحللاو

 ْف اطباض نيعو اما: ةنس يف امم 5 3 لال الاو باحيالا ناسي

 هاف ركنلا ةيدللا علولاو ليما يدش ناك هنال شيملا برح ناكرأ

 لئولوكللا ةلج لاحَر نم نوكت نال ندا نامزلا نم 0 يد دعو ا

 لاوحا عالطتسا ديرت كامدع تاكسي يدش ف نيسلوك

 يفو تأوي ًّ وح كالَذ ُف ترسو ءاوتساالا طخو نافودرك دال

 نم !اكوت الو روم وضع 512 ة_مجرتلا بحاص نيع هدا مدت ا

 ءاوجشالا 00 تايريدم

 ةيلاملا ةراظاد شتفم 39 ةميظوب نيعت 1874 ةنس رخاوا يفو

 ةروثلا تثد> نا ىلا ةفيظولا هذه يف قبو ةيجولوجلا ةحاسملا رش

 مهريغو نيؤظ وألا لمش كلذ ببسل قرفتف اهريعس ججاتو ةيبارعلا



 رفاظ وهف م 0 نادم 2 ةاق يس اك ردن "سل ماه

 2 اوما انهو فدو > :٠

 سهام هاوس كلا ف امو يار ندسح تالعمملا صضش

 غلب امو ”هنرحه ١9/9 ةئاس رئشم راق يف هللا هظفح دلو هس ا

 باوبا طوف ءاكذلاو ةنطفلا لئئاخم هيلع تحال هدشر كردأو هدشأ | |[
 ةيبرعلا ةغللا يدابم اهف نلت ثيح هراغظا ةموعن ذنم ةسادّتالا سرادملا



 ا

 8ك رغثلا ف ىرداف اهشنرب ناك“ ىلا تبصاخملا ناس 0 ىلع هيردقمو

 هتماهشو ديدسلا هركش ةرادا نسحا ةظفاحللا نوؤش راداو تاحالصا

 ع ميقا يذلا يردنكسالا ضرعملا ةنجلل اسير بختناو ةروهشملا

 كلذو ةعيفرلا ناريهريم ةبنرب يودحلا يلاعلا ىانملا هيلع متنا مث 5 ظ

 يد .ىلا 100 جلا وهو رخآ كما ماع هباالا !ده فدرأ مث امس ةئسلا ُُق |

 لوس وا 5 اللا 00 هةح لم عييمجا رركو هن هير رمش تراطف ناشلا يلاعلا ظ

-2 

 : د دصحمم 1

 م 0 موديلا اددوو 8 اوناكام قو ف همأنآ ف ا ودا نذلا
 هلثم ىلا جايتحابتناك ردم ةظفاحم نال ملل من م ةيمالا هده نا ريغ

- 

 ا اظفام نيعو ١مل 6 00 سوك ا رم ِق 43121 لا عخعبتخأو '

 دبد_سلا يارلاب احلاو>١ ريدو. فقاثلا ركفلاب امو وما ساسف ةسورحملال

 يهم تم لك ىف رطب ناك هنا ىت 6 ا هقدب م 0 ظحاللو كالا
 58 ب"

0 0 

 هنأ ريغ ف كد عيضر ال يي 1 اة ام تناك نيع ىتح اق هدم لطت

| 
| 

 ظ
 ظ
0 
75 : 

| 3 

 :١ 10 دس يا امسش ةئسلا ٠ 0 ريشون ١6 8 0 ةيلخادلا ةراظن ١ الكو |

 هنكع نم لق يذلا مهلا بصنملا اذه ءابعاب أ انفاق ن الآ ىح لزع موهو

 ميل نس نَا ميدو زاتمملا م اًهملاو ةميظعلا ةعفرلا هذه عم 00 4 ' مايعلا

 2 ةريغلا مظع 5 00 ىلا ليملا ديدشريخلل ب 20 2 عابطلا

 نك نإ لاك هلأنف هل صالخالا مم دالسبلا ريماب قاعتلاو 1 و ىلع

 نيما ١, ىهدلا 0 لاح 2 ّة ىلع هعدبو هن لاغمأ نم

 حبس

 98 دلل دموع يي



 ا
 ١
 ١

 4# ا

 م خت راتب رداص لاع سم بجوع كلذ هباشامو لّمااو باسلا داوم
 ' نيذلا نيملاظلاو نيمرهملا ةفرعم يف ةبب سغ ةمكح رهظاف 1845 ةنس ربشو

 ' بئانلل اليكو نيع ١م ةنس نمرباربف 3٠ يفو داسفلا اوثاعو ركتنملا ولأ

 ا ردم ةسور رع 00 0 ةم را هب كلا مق 2 هيلا

 راحتلا ع نع را 1 لارا نا ىسح وك دلل معلا ةرادا

 ظ 1 3-5 ١ انلا تريغت 0 ةيسلا# نعم ويب ون رمت فو 0 1

  ةمهملا هذه هتفيظو ةراداب ةيناَمْللا ةراظن هيلا تدهمف ةطاتخملا ك اهلا يف
 حح

 هكرادم وهل لع كلذ 7 اهريم طاشنلاو ةمشلا نم اهدوقح اهاداذ'

 رجس

 فاتينسالاف -ء [ي.ضاق 1-2 ا املك هس نم سرأع "فو

 ساطقابصان مزعلاو مزملاىلوا مايق ةفيظولاهذه ءابعابماقف رصمب ةيلهالا
 هبهو اع لك اشملاو لئاسملا مظعال لاح ىمأ لكيف هنأش هماما ةلادعلا

 ظ

 ٠ ني اوقلاو مب م *لا َْق 0 ل رذو فقأثلا ركفلا 0 3

 | هده ىلع ءافةيلهالا ةسدت .الارمصم 200 2 نيع ١ م/84ب ا يفو

 مومعلاركش قحتسا ىد روكا ميظعلا ةمامها نم اهمح 2 ةفيظولا

 ةاثثا ةبل لا معنا يذلا يو.دنملا يلاعلا بانا ثافتلا 5

 ءلع متنا ىقح لياقلا اللا صخب و هلم كح قداصو هصالخاو هطاشن ءازح

 زيامملا ةمرب اضيأ

 همزد نم ادب 27 ”هيردنكسالل اظفاوم نيع ١ مملة ا فو

 ذا



55 

 1 هباذح عم ناكو ةيرعلاو ةيلاطيالاو هيوانرذلا ةغالا اف مله

 . ةفللا يف علضت الو يلاعملا كاردا ىلاوبصت هسفنو مولعلا سابتنقا ىلا الايم ظ
 ظ
 ظ نعم 6 كدمَع أم ريا كات انهو هبريمالا ةرادالا 4سردم لخد هنواسارفلا ْ

 ْ 0 هتخش اف هن قحت_سا 2 تك ا 0 ف 0 1

 .دالبلا ا ة4تلجدس] ا 3 0 0 نكد تلم 0 ل نعم هلق تمس وت 1

 ىلع س 9 يفصل :اويل ما كأ| اردا ىلا هلم 0 رظن هج 1 كزند ءاج

21 

 ةدممب لاو هب عرب ىتح ةذئاسالا هنم بجتأ ابابصنا قوقملا لع سرد.

 : ةرثكو هكرادم و.س, ةقطانلا هيسناسيللا ةداهش ةزيجو

 هنأمثلل كا نيع ىَد رم 2 لص نا دكب لو مئارسشلاو نيناوقلا 1

7 0 
 اماه ةفيظولا هذه نووشن ماقف قامحتسا و 4 8 نع ةطأخ ىلا كك احلا ف '

 06-5 ا هردوص هير ىلع هن نهر ادد

 ةيمومعلا يواعدلاةماقال ار ومأ١ نيع رسم تالا ساحب حاتتفا لوأ ينو
 ا

ِ 
 ىلا حلاج 5 تاياثلا و 7 ريغ 9 دعلا ذخناف 2 نيع 3 1

 ةددس وين ون ١١يةمار ءلا ةروثلا ناري تدبش ىت ري الوكطةفيظوا هذه يف

 00 0 0 اللا ياها ةعتمأ تلسو 0 رااطتو املك ظ



 ى ١ مهاربأ لابقالاو 3د[سلا بحاص

9 
١ : 0 2 : 0-2-0 : 0 

3 

٠. 2 

 هم هس ايلا 0

 -32 تعال
 يصحح
3 

 1 -/ © حإ
 0 مم ل

 ؟اكراغا كار 2 كا 7 0 ١

 ا ره يح يد مول ا رح 2< - ع 0 م
2 90 

 هورخ

 اج - رح مب رم

 هدرا نذل /رس يح

 ظ 0 و ناك 15 ّق م اا ماب كل مامحلا موشلا اذ_ه دلو

 ن6 10 هناذللا نس غاب نا ىلا لالدلا نع قرن ف ]يل كب ميهاربا

 ١ شن راب ةءاكلا ريرهلا 2 هدلاو هل دا 0 ههحو ُق هناحتلل

 هه لبببببببظبببعبببعبيليييييخيعيتحج



١ 

 ظ عتببج لازاف رودعلا لع حفاط ماقتالا حو نولقلا ف ةيكسشام

 ا

| 

 تمعن اذ ىهسشي مك كلذ 3 ّقح ةَمئاف ةمكح نولقلا فلاو تافالا هذه

 نان ايلاطبا ةلود هيدهاو كااغلا ىددلا قا اب هنو 2 ةرضألا هلع

 ١.٠ ةئس و

 | ىسملا بطلا ماكحالا 00 2 مسادر نع 3 هده رخاوأ قو ْ

 رومأ تحلو 0 اد لا 1 سال ر هناقن 4# 2م ها ارومأم 3 |
2 1 

 ظ 4ه- ءلع مو 5 | اع ناعف ةظفام تت راصو تعءذلا ىد ةيطباضلا 52905

 اومتها نذلا مظ مع ١ نم 1 ناب انا 8 اكتلع اه 0 الوؤب 0 4 رب ْ

 ' ةلود هندهاو ةمكعطل عاصم لع ةريغ مهرثك او داليلا 0 ءالعا ِق 1

 ةِس املا ةحردلا ن 7 ديشروخ ريق ناش 0 ع ناش روس ف ناريإ

 كلت رخاوا ِق ليحا مث املا وما قاص َقىَح هّقرطو اللا رذولل اقرظ 1

 هساعلا خلع ءان يالا لع ةئسلا

 0 قداح 3 !قيمذ عابدل | مر 8 5 كك #4 يراداو عاجش لطب وهو

 نيما دن دم روعل 4مم و هلاغت نم هللا

 أمو اهماظن ندساو اكو و مظنف فاقوالا 0 نيع ٠ .ه ماع فو



 . طل

 0 -درجو ةمواقلاو تا كلا لع مهكر >و ةّقر هتملا 00 م

 مه رطضا ىتح أامهش لماع 1 و شايحالا فوعص ب اع مهماما

 ةلاسدلا 2غ 1 نس سنربلا موحرألا 2 حاصلا م لدقع 3

 4دحامسا أ_صد ىدلا ا ئودتلا ان رعشأو اهادأ يتلا
 ل

 ظ
 ثاذو اول ةبترب لازنلا ناديم ين وهو هيلع مناف ميجا اهب بو عا ىتلا هتلاس»و
 تالا نادم وذ نيع ةشيملا برح نم داعاملو ؟؟9* ة'رم داج ه ف

 زاكاكة م رحال ةمباتلا اصملا ةرادا ةثدهع ىلع تابحأ 3 هب ,ردنكسالا ظ

 اب ةقلعتملا لاغشألا نم كلذ ريغر ناون ١

 نم هيف دهع اب اهلاوحأ حاصاف اجر ارردم نيع +4
 ١١ هيه ةحس ا فو 2 .هشالاو صوصالار .اد أمم مر طاشنلا

 ىداف سدم ةيطباضأ و امو ةئلس ّق م هزيحلل 1 دم نيع

 ناشنلا كلذ ءازج لانف فور-ىملا همامها نم اهقح 2 ةفيظولا هذه

 لعوسال 0 دعا نيع 3 ١١و ةنس يف كلذو ةئلاثلا ةقبطلا ند تامعلا

 هت ريدم هباقو ” نموعاردو هتكح م ةيارعلا ةروثاا روهظ ءدب دنع

 هتارصآ ق'اصلخ ةيوكللا ةلوضط افلا ا تيحط نك

 ظ لوكان هوددع نءذلا نيس ارعلا ديعو شاخ ريغ ةميخفلا اةيوبدحلا ةرضحال ظ 1

 نواكيو ن لومو لاجرو لا ن“ مه 10 لسريو 8 ءايلط بأي / اذا

 ةيطباضل 1 م ةسان نيع 75 مأع رغاوأ يفو مهما , نم عوطأ مل

 ظ نابضلاو ةليلم نسانلا قاعفأو مل دالبلا تناكأم دنع رصم



 دا
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 كد للا طل ةركتسا ثنلق ٠ ذدوت هدول لكل

 هدركحو دداسلا ريمال ماب صاالخاو ةحاف 030 عل ل وْط ا ظ

 الإ ةئس د ١ ُُف 0 ةجدولا هتيقر كلذ رب 3 3 لاف 59

1 

 لجال 0 ولا ا ى 0 02 ا اه حلصأو | ع

 4م ناو هشرادم ةعفتئمو ري ؤ

 عم هجوت يذلا لوالا يالالل 00 ريما نيع ١؟91 ماع هبامن ينو

 0 اها متعودطم 3 ىدح 8 ف ةشيخلا حاتنفال ل : رمدأ ا ةإط ا ظ

 ا 7 00 م صح و تت اناجتمالا لا هزار 2 املا ها || نا ٍ

 . ةيموسسلا ةديرجتلا ماما قرطلا ديهمتو تافاشكتسالا ءارجا ين ذخا م

 | نفاع قبو برص وأ تعا لودي هزار عب 4 طق لاصت نا ايم 20 ظ

 ةود هحوب 3 ٠ هع رف ةطش لأ هلك رو را تا تاللخأو ا طخ ىلع ظ

 شابحالا شوج مج اهولقامملاو نوصخلا اف دا ف روخا اك ىلا ةركسع ظ

 اشأب بار 0 را ةدا ف 0 اممر "هب رصملا ةوقلا تناك تريح هعر

 ادد ائفاه ولت انو ةدحاو ةلمح | ماع اولمش يناملالا نش 300

 داودللا بولق ِف 0 بعرأا عقوق ادلولا ١ وهل بيش ةعقأ ةكناكو

 تح اط ةرمضح متم مول 2 ارملا للا اح واخ نااوداكو هب رصملا

 ظ
 ظ
 أ

 ة طش ا وجاهو مهعش اوملف مهامش ددد و مهف وص قلص و 9 ميلع 2

 ىعولا ٍةحاس 0000 امو. هتدانق ت 1 2 تناك , يبا ةوقلا نم نم مسقب ه_-جرتلا



 ا

 نادوسلاو ةشيطلا عدا

 50 ف هاشآو هللا هزعأ دلو

 همحر ناكو يلع جاما همسا ايان 0 ةليبق ىلا يمس م ركع كلا

 رصم ىلا ةداؤلب نيرا 5 ناك ب مها راشي نيذلا مالعالا ءاملعلا نم هلل

 انلوراشات كيموس د هلو ودملا مايآ يف ةمجرتلا يءاص هدلوب ا

 ”لاحوت نأ رايك نم ةفلؤم ؛ 5 ء.ص وصد ةنلط م اما 9 ادةمالا هن 2 كيسعي

 ناحتمالا نط امتمدَق ةضب ىع ىلع ل . يثابزوي 4 هحرد 5 يفر | 9 ١

 فار ا ءاّس رآ ينذخأ ترقاولا كاذ ل كيسوأ شاي دعم موحر ولا نانللا ن 90 ظ

 يسأغا ل لود عاص ةسر م نا ىلا اراب اناا ندع نا عي ةيلاعلا ظ

 ف 5 000 ةئس يو ١١ه ةنس ةساثلا يدا ١ خيرات

 ' هملس يدلو روب ىضتقع ماقعاق ةبتر ىلا 178٠ ةنس نم مر ١ يفو

 0 قيسألا يىودجألا اشا لعام ا دبا ١ هأبا

 تاراغلا سحاص نانا 'يرألا مادقملا عاجشلا و مامهلا مهمثلا وه

 قوط اذا نتارملا ىمسا لاو ل هله زا حا ةهاش ١ نم هدلو ينام يي

 2 0 ريالش 0ك
 0 ةنيادجالا سرايا 100

  ةيركسملا نونفلا ميلعتل ةرهاقلا يف ةزورفملا ةسردممن اهب ريتال

 .ةيجخرشلا مولسلا ميمشل ةهيرصلا ةلاسرلا عم ةم وكسملا هتلسرأ مث

 ةيدنل كش مظنناو رصمىلا داعو ةزيجو ةدع اهنقتاف ةدايبلاو

 ظ فو ااا ةئس لوامزالم ة ةمر هيلا ته>حو 0 كف رول الو هياكل !|

ْ 

 ظ



 را كح

#00 
 هأقو نسح ريغ هنم أهرهم وحرا ل ةيده 8 ٍض

 ولخو - اراقوؤ ةةيهذ هللا هدر
 هك ران ال انف و 4 نصع قوك هما . كيتنام
 اكو هلل ىف ايفا كإ- ' اجيفانا ( مهاربال ) ىلت 3

 ااا يلف كلا اركب لوه(حاض) ادع 3
 0000 1 دلل 211 ةراعللا كل  ىرمأا
 01 اا نارك دانر الملا نتم اروف لعاو
 ”اكتح لا ةلالا 9 نم اي هلالا - لمع لكونو

 هانقر ىدع دقو اي 307 اتهاو ملا صهدلاب يناكو

 هايسض متو ادب لالهام 2 ركشو ديزت ةماعن يف قباف
2 5 5 2 . 32 5 

 ةهاأكيَس 4ةتعءعف عر مالاسو 05د داسعلا اذا ىلءعو

 مرك الا بلاغ اشا نامعلاقالاو ةداعسلا بحاص

 جرو د يس
6 20 5 2 2 

  7ف

: ١ 8 8 / 
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 ترو ه6 جمر ينر# مر يرعب عت حج

 .٠ 2 1 دمك ع 2

 0-5350 مس 2

 م/م 2 4 "مم 6 2/ 2 ١ 47 26 2 5 مز) ٠2687 8 2 7 < © 20 .: اهل ه0“
 / / ١ / / / 31 ١

 |! ا ١ ا

 ايم دم دمر يفرد مل | دمك طمعا ضم ا هيوم
 وو جرو كادج+»
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 ندهوا ولو

 هكرح يتلا ) هياهقدلاو 2

 داو 1 نك تهاسو

 انكر وهو اهاحو

 3 يو هربق يري ريب

 تدضا ةبوصخلا نا يرمعلو

 ءهامكحد هلوحو رحل رصف يق نو كيساعل

 و١ + هذ هند 66 5

 هادع نم 0 0

 هالاش انئعا ا دل ريع

 هادّسبأ رمصم لس نم 00

 اع اهزاح تدياوتلاو

 2 ؛ 208

 ل 05 | م هدم ّ ل 3

 ع

 هأ صا 5 زاتماع 00 رمصم تحاص داطعا ادهعو

 هاما رات“ هلا مانا " هارد كفل لاا

 هاجحم : اهتم ةايضانا عير نى دارخلا اك 07

 هنع صن دق خراتلا يف اذكه

 اسدباع دق نامزلا فورصو

 ىلاو
 نم ياني داعل نم عسنل و

 خرا لاق اهاوضر' اذطو

 حدو جاوو هح

 ا رج ا

 0 ريد ) ملحلا ( اده وه

 امص لكلا لح كلل

 5 ردب عيا نيب وهف

 اهم رونلاب دمع سمش وهو

 ديشز ريما اول لاا

 ىببم لكل نسحم نمؤم
 0 ماضممه رصاه غيض

 نورت كف تن را و

 هاو رام

 انف اونا مالا ل
 هابح معلا هللاو راس

 هاعد

 هاب زاح ديشرو> يباني

 ىلع هلم ارصتقاو

 هيلا هبر رفص

 لل ١

 هابأ ىحي لضفلاب مهنم( ميه
 تاع و تالتعلا

 ا ل

 نم 358-5 يي ع 1

0 1-5 0 1 

 هانح ل نع 0 ءاح

 هأفح 5 هعورال د رشد

 ءاك هللا ةيدح 00
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 رولا ك1 تلك نقع دلل ذأ ذب قلبا مكلو
 داق امناجت نم ىدرق ددالا بلطي هب ٍرحأ و

 ةالك يف 25 الاخ مدضحخلا ترو درحا قوق م و

 6 يك اذملا يف لجحم نم و

 لعاب نع اهناركأ ىف كلف

 ةانتفأ ماحتف الل ىنحم قلط

 هاكذ نبا هلا حبصال لبق

 هاسور نم صققاو هلع نك رلا رهض رهضوم نم مكلو

 تايداع اهروحح يف مكلو

 اع ىلع اهب وط_ب 2

 هادر يواهم ىف 0 تقأأ

 1 اهفاس ةيرسم لا 8 هللا نع تليغو تعامل م

 هالكو امالطصا 51 داش 000 ) ( ةباينابو )

 ان ع واف رش دالبلا يف ىرسو
 تفاتق ا عاش ( دادغسو)

 ل 0 0 37

 دعلاب عتم ا اكيرعا ف

 موق فرو هلجلف 5 نود

 داعوب ريبمألا من! مطو

 ءروادلا نكل

 روش وحن 0 1 ولو

 هاوندق يذلا ىلع 0 ارا نقال دق راذدقإلا 0 دس

 0 اهعارو تالماك اسمح محلا يف ماقأ دجنبو

 5 ا :

 هأرق 5 3 دنمأَو 00

 ءاطع تملا 0 اشفو

 نادسحسإطو هد ملجم و ماجدلل

 اح مجلا داماس

 هاوح ثب هيلا لكو ل

 لك هاو اورق اقاحا
 1 هِف ليلعلل قداص

 هاحّش ا لبق تامح اولا نم 0 د وع فاز

 م عم 0 ٍِ 0 ه

 هاهنا همارام يىلجتل



 يا

 انقل هيفا اوأر اماودبلا نكل
 طخحس هولبأق ريكلا ىلعو

 ءاذأ ا ودلانش دك ف
 هالحامهروج نع مهارتحاو

 انو هلمدق هعم فا لالا 0 هب رح اذكو

 وهو داع رم ىلاو

 اذه دعلا نم ريمالا دعملا

 سراف - ىلاؤ

 هولضف يول 30 1

 اونامطاف هلاظن اولظتساو

 ماو ىلا لوتكع ن1

 دحتس اولاق نويواروالاو
 ا ديا زي هجمت

١ 

 تافَض عيد هل مهش وهف

 ىافعو ةفارو مب

 لانتسشاو ناكل

 لا ندين ك1 لا كك
 جف لكح نم هلا اوراحتق

 ليزج لامي ةلمح ىرتشاو

 قربكح رع هتحن نم يهف
 0 عئاقولا يف ضرالا فسنت

 0 لم 00 نعي

 هالق لكو ااقللا يف هدعس

 هادر 0 ل دعل

 هاحم ناك رامعل

 هانمو كر اكيرس د -

 انوي اوجاضاك وناعم
 ادرس اوك نما

 هاطعل 6 ىلاونو

 اس يلح ءامت مك 5

 .الزإ اهم لزن مل ات

 هاضقاهابر يف لدعلا رمشن

 هاغلب هل اهرصح يف راح

 هاغوو هملس يف دادسو

 هارق نع فرصتي بيرغب
 هامح ىفاو دايحلاب نمل

 هأنر حسيسفاهلسن نم قاض

 1 5 راصنالا ا

 هامس يف اهسلا كردي اهو
 3 يمد رفدقود ع نم

 هالطعاو ايط ُق فاك

 0 ترثأ اف حسبرلا قيام زقشأ قوف 3
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 لوهم نعطب ادعالا داباو
 اك ضلخم اهللا نفسو

 وَقلا ىلع حاص راما نا 3

 برحدس, (لصيف)رثأ ىقتقاو

 ىو لوه كعلا ةنم احتلاف
 .٠ حو '

 ءابظ فينع نع عمججا قرف
 هاقشو هس ول نم ةف ناك

 ءادص عابتسا دنع اورفف م

 5 قع ا الإ وهو

 ا اهدعا ساور نس

 هآر امهم بوردلا عيمج يف
 هاقتلاو ل نع هفقاع

 هاكرش نم نوهاملاو وه
 اك نوح ١ حولا مدلا ىح ةلكالاو: نحلل دمع
 هامر نامالاو ظفحلل جرخ_لا طخ هانتبا يذلا 3

 هامحأ ديزم ىلع نيعم عضولاوةناصرلا يف نص اكوهو

 جل رج اينغاسم راما هنو
 كر ولا رتل دولت سراوفلا هب :نطاحاو
 هاششو هرمع لفني داكحح 2قىح بعرلا نم هلق”الماو

 هاجتلا دعب دنحلاب هلع فصحزلا يتدجدقيمكلا سيرلاو
 ءاكت زاربلا لواح نمو ب رحلا يف بئاجعلا رهظأ هلو
 كر دك لا ىلكر كطودملا و )اف ناو

 هاا اع ةاحنلل اجار . لوف لاخلا ىن هم دو

 اا ططسإر قليلا | ١> < تان اذ كولا ىف ناك اذف
 ه2 عسا دراملا وللا اموي نيعبت .قاسملا ماقاف
 ةاوقتلحمضاثحاعرذقاض -ىج 5 قد ريع فاوو

 ءافق كصو ىجدلا مالظ يف ًارهق . مهشلا بلغت هِيلعو

 هلل د يدع نزح ليتسلا لاح نق دنا ريح نلف

 كاوا لوما لجفت ىظلا فا وم دج ملسو)

 0 هش لاطو د ب
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 ماعلا مصخلل ةيدب رككتع ىلع نيكل نأ قدكو

 الاخ : درجت دك :قئالاع

 هوضراع“ نك" هلأ اومعز
 هوبرح امو هل اودءتسماف

 مماع دوسالا ةوطش اطسو

 اولذدو قونالا غر اوعاجا
 مهدل ربمالا 8 ليولا مط

 ورم ةلاي هل كل 0

 باعص يهو بوردلا كواسو
 مصخ مار الك وهوال 5

 م دج ةبيط وح احو

 ىدانو دونحلا دنج اهو

 اهباع اولوصو هدجت اولخداو
 لابح يف هفلخ نم اودجم
 نا-ىلا يبلا ىلع اورمتساو

 ىراوت ضايرلا يفو هوكردأ
 وكشي كلانهدعور نه وهو
 اوفك ريثلا ةنطعالا يذاتبو

 هلع 000 الو هومح راو

 اوهافو اًواح كفالا ةاغطل

 هاكو ليح لحناو قيضم يف

 اوهاتو اولض كاذل لاثق يف

 ءاَهَدَو مسار نو لو راما

 داهم هكا < ل
 انعم لا 112 1

 هاقل' ىف رتنعو بيشو

 هاو - هيلع الاكوتلا اك

 هاقآالم هلوه أرح هلم

 هأصح 2 رامعاو

 هاط اوديصو اللصق اورداب

 ار هف اومشاَو

 هايم نيدراولل اهف سبل
 كان 7# لعاشا ارك رجا

 هامد كفس اومه دونح نم

 ءاكب هيف هانضأ رصح قيض
 هارك هنع راط دق مس نع

 هاسع سهألا دمحم . ىدعف

 هأرصن تدل ودع 0 ليحس 0 له يموقلاب

 اخي نم: انيلا لفت اجعل أسدقو ةأ# نو ىله» يعوقلاب
 هازا هدنحو فعدضا 06 لخاد هلوش اذه لك

 -الأ فا ءاضنللا َءوضْعَرَو
 ىفناو بطلا كالذ ءانمابو

 هامتساو هرمسأ نع اوت

 310 ديما َدباَقلا 2

 هاضع رى دعس مدا سلا ًاظغ ريمآلا طاقيتساف



 هي ١69

 ايه جالا كذا زد لإ

 فصلاو ةديدّلا برح ىلونو
 داح لكح هركشب ينغلو

 هاصع يتلا . هلالا

 هالاثو هل

 2 تاتو

 تنسو

. 2 
 لو ود

 هأمدق هب تاز عا 0 عل يلا جراوخلا معزو

 ىضأف بوطخلا تل هيو

 ىقتسسأب مأَر اذا هنأ ارو

 ءاتنعحو 1 كلل قتحاو

 (ديز) كاكا (دوم ّكاور

 ىوخ دعب ا مأن هبو

 ام ىلع ريمال اذه رد

 دارا

 5- فيعضلا هل اًمننهف

 الاج دن كلي مع

3 

 0 ينتباو

 ءارشش وا ا امأ يو

 علا 9- نأ ىنأف

 ينازل رار نة ىودلاو

 هلا بلا الخل
 تاس نع 2 0 ةأأوو

 اع سمالا ى ا أوللا رمأو

 20 زفتساف

 اربا ) برجملا زهج ام دعب
 اذه مهشلا هتخا نا دعأو

 هانحام ىلع 1

 هالاتق نم ناك شحلا ا

 هاقرع اضرلا للطي ىناو

 ءاوزنا لبق ليللا يف هورسسأ
 هآوو الاخ

 ءاددتصف ارو داع لك

 هدام نم

 هادبإ يدايالا نم هتمدق

 ءايفصأ عم دلخلا يف ًازيزع هللا هلمجي

 هاضقناب يضقني الا باولو
 هاهقس تحبكاو بردلا دهم

 هام لك جك ( نيعل)
 ءاندادديمتلا © اباصغا ذل
 ءانقشا عم برحلا 5-0

 ءارتفآ دري كم فا (لبع

 هارتحاو هشطس يفايفلا يف
 ةاوكزاك .هتمعو :دادسو

 هاهد دق 8 5 .زعلل يكتشاف

 أهم نيس قنعو 2 جح_-لا برد حاف

 هالططاو ارش الاح (مه

 هاوع رورغلا يذلا باقعا

 ءايع د كيج ١ ناتمالا# الا انه: .ةديدطا يق قواك



 د ا

 ماعدعل ( هرصم:) 0

 لك شتفا هودإق: اكو
 ارهجو ارس رومالاب ىنتعاف
 مه ءاط يف مقأ انهو

5 0 

 2 رصم دنح -ناويد و يه

 لا راقو
 هادحت مع زيزعلا دونج نم

 دال انوا هم نعت

 ءاح هيف بصنمي ليصاك
١ 

 ددودسو

 هادا ةاشملل ناك ل مك ثيح امهف 0 دقو

 هأهعشا ع هميلعت هش راط يلا و ديد ُُق ىئبسدسو

 قر هايف 0 رشف 2 لو

 هع ١

 هالع داز نارمربملا ةسر

١ 

 0 007 حق ىلع هين ل 2 راتح رغم الا نعل

 يزعي ةبيرغلا نسلالل وه
 اردج الا نك

 لهج لاز هيعس انع ثيح

 نوئقو نسلا نادمو
 ابك د رعد املا (راشم وا

 ًاقن -ةيبنعلا + ةلودلا“"
 ازا نيطالسلا دعوا تال
 ام نجا مزلأ
 اطلاو عمسلاب زيزعلا باحأف

 راخفلا كرقا هو

 هاما تدل هل 0-1

 هاه لان ملسعلا انالكو

 دام هةهحدلم ف 2 ّك

3 

١ 
 هاطخ حيبق اونسح هل ذم

 انمار راد ف ا
 ءانغ دارأ يذلا .كالم
 هاضصع نم ادب تف لوم ةع

 ءاضتقاديدشلا هيار داك دلاءاده ساس نا ا لا

 هندي نيب لّسبق ناك دقلو

 ضرل ةيالو ىوح نامرف

 ىعري (ماشلل ) راسام ادهلف

 ءايل هير 2 نامرف

 هانتبا ديجملا مكحا اهنصح

 هاوس مورءال يهو (ًايلخ)
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 مبق نك + دف رمآلا ىالاو

 ىقفأ مورلا نم ىتولايف مكلف
 هاي ةدتنعا مات

 عاب ردص تاطخأ ام حامرو

 دينع داّؤف ىمصن ماهسو

 سرع مالا نم ظاوخو
 10 نأ 1 ُق ا

 ثارتكاو هظّسو مامهاو

 نيبم حتق هالت تابنو
 والل رصنلاب ريمالا داع مث

 ميمو لاد ماع يف 0

 اننا عم ةامللا فرلال هلو

 تحن ظفح هطهرب ىلوو

 لدعب رومالا هف تماقتساف

 20 يراك 0 تنابطاو

 ًاضيأ كلذ دعب نم ىلوتو
 ًامع ةسايسلا مكحأ اهو

 اهف رك اعلا َنَح 0

 ىلوت مم دمب نم واولو
5 3 

 اذه ( ةيردنكسالا رغثبو )

 ينانو ةاشللا رشاع ىلعو

 امل ( 3كم ) ظفحلا يدون مث

 يازل رومالا ريد اهو

, 

 هاروو همامأ يشع وهو

 هانر دق هعرغ نرق لك

 احر يب هلالا ليس ق

 هاوه عاطأ دحاح دحلم
 اي 2 طا ةلهج هع
 اك لاودلايف .عورلا هج وأ

 هافلح نمرصنلاو مزح عم
 هازع اودع ىلع موجمو

 ءافجوكشت رصمو( سمح دعب )
 هازج ناكر كشلاو عسي ناط
 هاقص كح ءاوللل ةسر

 50 دب

 2 كل اراض نم

 ءانب زعملا دباق ىهوج
 كتعلاو ااك تاع همن

 ءانف لوح نينمآ اولز
 ا رو

 ءاود لاضعلا وخأ ىفلأ هيف

 هاكح ثدح مسنلاك قرسو

 هانبيف اورخاش رغث ظفح
1752 : 

 هاد ولت“ مالا, امام
 ا ناك مهرسشع

 هارظن ىلع هموق يف داس

 ءاخس رحب جامو مم دعب
 72 ع



- 

 ءاقفر ىلدع امان فاقت نيل ]1 0 طا
 هاوح مور ناسل يف انسحي ينل 10

 هالعراقولاو قلخلا نسح ردب تحب ةماش لح 0

 هاهز هأز حبصلاك نيبحو تبحر ردصو جعد نوبعو

 هاش ماد زاححلل ىروادلا باكر ىقةعاس دعب ىف

 اص ىدام ىدسالاة شط ”تباهف داخل :هييح نسل

 هاحج ا[ تاتسو داهحاب رشع نسيفوهوبرحلا سرام

 هاور اهامد نم وم وسح نع ّسوؤر تراطف ةقيس ىضتتاو

 هأم ر اع رم هب ريزط قدس 20 1 ىئئدرلاو

 هارب ند هاه سوبع 0 كلا نم كلها صاصر را مكلف

 هاريق 3 2 افده ىلا 5 لأ فقاوم َْق يلو

 هاجدمع ليللك برح رحب تيك نتم قوف ضاخ مكلو
 ةامصخ اللا دنع اهاوسو هجن رهسسم ا دي 1

 داو هبل رمس ام :2- عجلات 5266 ) يويدخلا)و

 هابراش ادب امو ًاماع نرشثعلا زواج امو هلاعفا كلت

 8 0 رب زيزعلا باكر يف زاحح حتق دعب رصم ىناو

 هاحر هف باخام كيلم نم ىروح ةنامالاو قدصلا ىلعو

 هانغ نيع نيغلاو ءاز” مال“ ”ءاححم ىآلا يا
 ا ام ا م

7 

 1 دوسالا مح ريما ِ ل 5 ادننعأو

 هالق ىدياو ىنط(اروم)دنج



 0 نم ة_مجرتلا 2 ب اض هروح هن 6 وو عكأ ل ءافو

 اك كتيحلا دحملا نعال أهمظت 5 ديشروخ موحرملا هدلاو ةمجر

 اهتمر ىع اهواانه اب يات يدم كي

 هافطصا هلالاو ندلا ءاح 3 عر ف ىلع ةهالاصصو

 هافلح نم َنددشارلا ةلود اص و الا ىقعو

 هارذتلاعت فحصم يف نا را 3 يدلا لا نافع نب و

 هاضّسا وهف كلا ىع م ا يدلا ل رص قعو

.5 3 

 هاآدهو هلاح هللا خحلصا (يدحم )وهو (> 650 زحعلاوذل اأو

 حاب 0 2 د 7 هاسدب 5
 26 -و

 رك ١ ( ملحلا) دارا دق

 الرب الي جا يركفب ننازفأ تقلطأ
 هادي هبا نم تسلا ضاف لس مهش ر

 ءانرق يف نامزلا اذهسمش 2( ديشروخ 00 10 3

 هابتشاديف سل و(يج رح)وهو عست وحن هرم و ًارصم ءاج
 هابتجاو اهم هل ىلوم راص رصم بر ( دمحم يويدحلاو )

 هاش دق هرايد نع هرهد لفط وهو م 5-ان
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 ةماطاتسلا ةرضللا عم اومدقنذلا ناخ ديجملادبع ناطلسلا هلروفغملا دل

 اه ىلع ناجح هنامالاو طاغنلا نم هش لهع اع ع 1 كل 3 دا ْ

 ضيف ن 7 ا تاماعناو عباأرلا ا ند ىديحملا ناشنلا

 ١ ردح ةئس هتبوضع نم

 ىلعاشاب قيفوت قباسلا يوبدحلا هل روفنملا ةنملا نك اس سلج املو

 ا ًايضاق ةججرتلا لحاص نع ةيلهالا سلاما كاكشنو :هيوبدخلا ةكئرألا
 ظ 0 هسائعلا ىلع ءانب رو وش 7 كيفن أمم رن م تاك ةمكحع

 ناري من ةضالا هللا هتامادك ارظنو ماسالا 0

| 

 نأ ىلا دالبلاو ةمالل ريخلاب دوميام يف ثحبا هباد العاج مايق نسحأ |

 ' ليلج الجر للا همحر ناكو م ١0 ةنس نم رياربف رهش يف ةينملا ةناحاف ل

 ' ناسحالاو ريخلا ع دابعلا 1 وو |ملح ارك ًامزاح ردقلا |

 ا اذه ةيدالا تاعورشملا ديضعت ىلا الابم ريقف لكل 0-2 أحلم ظ

 ..مولعلا نأش ءالعابهماّهاوةمحلا ولعو اياجسلا مرك نم هب زاتما ام الضف |

 ا ام ىلع يوتحن يتلا هتافو دع يتلاةميظعلا ةبتكملا كلذ ىلع اندهاشو

 سحب 4 /: . 5 < 2

 ا اضا هده هموهم يي مأَقف نيناوملا ىروش نك اوذع ناعو ةعيفرلا

 اييلطنم ةيملعو ةسداوةح 5030 داي 50 ةعبرأ نعءفون أ

/ 

 الفا دبا 0 و ةعساو ةمحر همحرب نا هللا لأسن ديلا طخمأ|

- 



0 
 لز و . ةذتاسالاو 0 ينبع يف ةميظعلا 1 هلاناك ناز نانا ظ

 موحرملا اهأشنا يتلا ةسردملا لخدف روكذملا بتكملا ىلا نأ ىلا ثيذك ظ

 0 0 اهلا موحر زال ولل تطلا هزحتل لوألا شأن .نساع

 راو هيك || نونفلا قلم ةساعلاب ةدايلا ةسرد.لخد مث ةيضايرلا ظ

 اولها نع قرت لاز امو يثابزوب ةبر ىلا هتطساو يقر 35

 غلب نا ىلا كركم نونفلاو ةيخراتلا مولعلا يف تاناحتمالا د 0

 ا ثيح ماكحالا سلجم يف نيعو ةسردملا نم جرخ مث ٠ يالاريما ةبتر ظ

 ريمصلا لالتتساو طاشتلل انا ون نآكا
 هنيع هيويدملا ”هكيرالا اشاب ديعس موحرملا هل روفتملا ىلوتالو ظ

 ظ ا ىل ال لل ا ردن نا دسم نافع ايزل
 وى - ويلا ىتح انور ذب عيمجا لزب ل يتلا برعلا ”هيداح تمعقو

 عطق ةهملا كلت ىلا ةوحر | تن قم هج هحوتف كك .عصلا تاهد

 م

| 

 3 ا كايعم 0 / ةعع هج وب كلذ 2 < نا دعو هايل راد ْ

 نيعو رصم ىلا داع: م ركلات | د الاولا ميظنتا نادوسلا دالب

 ةنملا نك أس ىلوت نا ىلا كلذك لاز امو ٠ ماكحالا نلخ وأ نانا

 | هيداث نع اسال وهو ةءاتط ارواب هنددق ىسالا 00 موحرملا

 ظ ةنسلا كلت يف ثدحو . ”هنامالاو طاشنلا هياغب هيلادهعت يتاا فئاظولا عيمج

 اةرماتل قرش .ناح ريزعلا دنع نإطلسلا هل رومنملا 0 نا

 نكس لا 2 ةمدخ يف ةججرتلا بحاص نيعف اهف ديعسلا هناكر لواحن

 م

 ا
| 
 ا

 أ



 هي ١6

 #* ةججر وف
 0 - يح اح اشاب ميهاربا مو>رملا رك ذلا بيطلا

 3 0 حاس وو 1

0 6 
 اج“ و1 89 ا”

 محا
 ب

 ما 22ج

 ١1م1

0 : 4 

 ديب بس 2

 سوما غلا ر دز وير مينبةج ١ ها فيصهج ظماب ناج ها 1 قل! :٠ وب ٠ جينس
 كا 31 56

2 034 

5-7 
 يا

1 

 جم م١

 4 4 هج ب دب: ةدح
' 

53 

 ) ١ م٠تاواو
 : سل

 هم
2 

 / >2 ل 950950 هب اي : ع

 يذلا اشايديشر وخ دمحخهل روذغملا لجن ندا ليلجلا ركنا شاول

 ادهن نع ضيا 2 يللا فا ا
 تاو ٠ راخفلاو زعلا رعد ِق 2 ٠١ ؟ ع ُق دلو 5 مد ْ

 م-ملع قات 0 نلإاس.ص وصخ 23 ا هدلاو ه رضحا عصب

 ءاكذلاو ةياجلل اناوغ نك الو انم ظلال متأ نأ ىلا سوردلا

 يلاعلا بتكملا ىلا شاب لع احم هل رومتملاةلنملا نك ان 000
 ا

 سوردلا ىلع بصناف ريغصلا اشاب ىلع دمحم هل روفنملا عع هاكناملا يف

 ظ
ْ 

 ا



 00 نسم

 1 دل ملاهأ 1 ا |ةومالا' نمار تما ا

 ٠ داليلاوةموكحال ةمدخ صاخلاهلام ن 0 ةدل نيءيستا رخأتم عفد هن كهع

 ل يلا ر طانقلا ءاقأو هئرب لام : يف يتاسملاو ةاجلللاو عرتلا ردح رشاب م 2

0 
0 

 ظ اد ءالعاءارو دعلاز أمو اذه نمو ىح ةكاوح قف لا

 يذبل هلا ردا ىح نكع ام. كب يلاعالا يو ٠؟6١:ةنس رفص ريش ىف

 ]  يلاهالا هيلع نزح 2 07 1 8 0 1 يلع هيلع 00 ةروصنملا هلل كتف

 ةس رعلا ل. ادايج نهنيساملا ن 2 فوخأ 7 امال عم ددودوو ندا 2

 رفاوب هللا هدوغت ريمضلا 7-1 اين 8 0 مه 0 هلاك جر ناكو

 00 352 5 و هتمحر



0 
 نيب قيرطلا اتعطقو ةموكسملا ليع اندر بردو ةنيهج يتايبق نا

 50 ة_#جرتلا بحاص موح را راسف ةرونملا ةثدملاو ةم ا 1

 ةميظعلا تامهملاهذه لثم زن نم نكي ل ذا امهنايصع مهو نيتليبقلا كنيت

 اضم امهلمش قيم نا ثبلي ملف هاوس راضتنالا ”هبار الماح دوعيو
 ١ ىتح فيسلا امهيف لحتاو ةرقفلاب ةفورءملا ةديدلا لبجةورذ ىلا اهرئاتو

 , اليف هيلع 06 ابق, ىلا كلدر دعب ةينمالا يداي سر ص أ 35 اننعذا

 كب مهددهت تناك يتلا 0 طاخحلاو فواذلا نم ا ُف جا ادا راصو

 ا فب رم ىلإ جملا ةض 0 0 مجاهد

 اني ريمأ هروح ناك يذلا قال كب ليعامس ا 0 ل 52 3

 ' يمداعلا ص ريهأ 56 منا هأ كراك وراصل ادع مفرق ههد يف

 نسح عم ظفملا ت تحن اللذ 1 رم ىلا هقأسو هرهق ن نم انف ن كم

1 . 
 | هيروسو 0 نم "هن رمصملا د هدوعب صاوالا تردص امو ظ

 ةانغملل انكم 1 أعلا | َّق 10 دالاب ع نم مد اهلا 20 كازرف

 نأشلا ةع.شرلا ناريهرب ريم ةبنرب هيلع منا ام هز ةئس فو ةرطببلا 8 ًاتكمو

 ىعولا نب . دايم لأ هلأ اي بجومن م كعب ّئ قا وعلا تاده لادعبو

 اهلا و>احاصاف ١ مه ةنس يف كلذو ةياهفدلل را نيع ىدع نم فق

 ةينمالا اهيف تع ىتح داسفلا اهيف نوثيعي اوناكن يذلا صوصالا رباد مطقو ظ



 و 1٠54

 قفاذو ًاعاخشالط.أشنو ًاضأ اذه لمتف برضلاو نعطلا ىلع بيردتلاو

 2-5 اهولاةعق وم يخح ثدح زادطاوديعصلا يف هبورحو هناوزغ يف هاالوم 1

 .رصم يف هداهجلا تمظن املونسمحلا ءالبلا ءادعالا يف و البأو ةروبشملا

 . قرتي نا ين ذكيح اديس كسلا كلم ق اشاد ع دمع موحرمل ١ هلخدأ ظ
  نانويلا ب رح تلصح كاد ذاو ١م ةئس 3 َُى 15 ريما و 3 0 1 ْ

 طغت ىلا يعدتسا م لوا هلا ةمحر ناكف "هب رصأا دونما عم ألا

 يوكو ففرامعملا بابع ضاخو هبرصملا دونجا 111 00

 )يراد تادف هقررف قمع رامكالا ةءارو وضم ىلا" .داعو ءادعالا

 0 انألا لع 1 ا ةخيعو كول ةنوب كلذ لع مزعل,

 00 0 ةيردنكسالا ل افا نيع مأع ٍيفو يموصخلا

 1 طماع نع مث هلضفب ةقطان ةرهاز تسماىت> اهريبدت نسحاو

 نكي اشاب دمحا اهرظان نمز ىلع ”هيداهجال اليكو نيع مث ؟؟507ةنس

0 
 مهدي درو مملوص عمل اشا 0 لم هل وم هلسراف ةيلعلا ةلودلا

 فالا هرشع 0 دج 0 31 لصيف كللذ دعب لإ مهر ُِى

 ظ نايصعب اورهاجو ةعاطلا رين اوعلخ ريسع لبج نابرع نا ثدحو

 ْ ينكاذوةروهشملا ؛ !راول 2 2 ةعقاو تاصخحشنا ىلا اهف تلف ل ظ

 ةاعابنا موحرملا لسرأ سمالا مطي مل امو ةديرجتلا تامهم لقنا لج

 | لسحب هي<

 1 اضا ثد_>و ةللاعلا صاوالا هنامصع لع هلم صاصتقالل قاالوح كي



0 

 © اش ديشروخ دم موحرملا هل روفغملا )
 2 - 0 7-90 30 م 20 2 رك اه ا ممو 5 تي

5 2 7 
20 98(( ١ © ©7< 6 
  9 2ره 2
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 زك كاهل دك ةنسح ازا كر ىذا مادقملامامحلاو ريهشلا لطبلا وه

 ا ىلع 0 رسوم ءاح ٠ روشنلا 0 َىَح خيراتلا ت تا ِق ندب

 ' ةميخفلا "هيوبدحلا ةلئاعلا دجاشاب ينعدم مور ما ةنللا نك اسرك ذلابيطلا |

 ظ سداد اشاب 3 دمع هل رومتملا ل ها. لع هندأب ةئطفلا لئالدو ظ

 ا

 هللا هرمح ر طق 0_0 كس نعم هش لما ل رظن معلا رون ساشقال

 حالسسلا 0 لاا 0 ل ةيكرتلا ةغللا
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 داع مث اب ةهيركسملا ىلوالا ةقرفلل ًانادنموقوهيردنكسالل ًاظفاح مث
 قيرف ةبرب هيلع ممناو يناش رش رس ةفيظو ىلا

 ا هلا رات رق هكاو تأ رخ 0 نيع كلذ دعبو

 ظ كادرتلا موش راسكج نادربلاو اوبدل ارظانف

 1 ادخل راذاور اد رويجلا احرألا يف هتقوطع فداص دقو

  هترادا نسحو هتمكحم هللذام لكاشملاو ىعاضملاو لاوهالا نف

 ظ . هتموكح لاجر رابك ءانثو يوبدألا ومس ءاضر هلجال لانو هتسايسو

 للا هد رادمكلا مامز ملسو ةمكسملا نم ماريام ىلع ةمهملا هذه متا الو

 2 اغا نيعو رصم ىلا ما ع د ام نكس انا نادل ف

 , تاراظنلا هذهس اسف 5-1 ةيلخادلاةراظن هتدهع ىلا كا 3 هيرحبلاو

 0 عفر مث ةرادا ريخ اهتكرحو اموؤش 7و اسال تذاقلا

 بابسال 1848 ةنس رداد ف 0202 لكب هلبقف يلاعلا باتحلل

 كادب هتفوطع ىلع 0 ةساس

 |0001 7 لاو ةناحلا تاماسولا نم اريكك هّتكولتع زرحأ دقو

 ظ راثآلا : رثالا ن م” هق رادمل ةلفاح لزن مل يلا ةريطخلا هاو هدأت
 اللا ةفاذأ نوصاخلا نويتطاولا هرك ذن ىقاشو نورخاقتملا ه رخاقتن ام

 مامت ًاثورقم ءاقبلا لوطب هدماو نويرادالا هلضف راوناب 5 2

 ظ فاتح املا لع وما لاو هاا



 #« ه1:

 داك ىتح ةعلاطملاو سردلاب اهاضق تاونس ثالث اهف ثكف بطلا ملعتيل

 اهلا راشملا هلس رس ةافوب فورظلا تضف ىلا 19 اس ا
 | لصحت_س نا 0 "هبودخلا 55 والا اشاب كيمع دم هل 2 ءاقترابو 1

| 

 سلاح 2 هنعو هيلا اشاب كي عس موحرملا هَ ل <١ ا/ ٠ 1 ىو

 ١ مرالم ةبنر 7 ءلع جنا رشح ا 2 فو تاواس ما وح أف ثكف ٠

 ا طاشش هيداهملا مدخل ذخأف يرصملا شيلا كلس يف مظتناو لوأ

 دوفنلا لو اأو 2 دعا ل وذ عاصق ى ىثابز و ةبن ر ىلا يفد يف > صالخاو

 يالاريف مامات ّةف يثابكب ةيتر ىلاهاقر هيودحلا هكيرالاانكال ل! هلا

 هدادعتءاو .ةصالخاو ةداحاو هلك ةافاكم

 نك اَسل ارواب نيعتياوتسرشع وحن هذه هتفظوى فلكم ناسا

 ظ لا ا ع ة | ول ةبن رب هيلع منامثهيلاراش 201 3ك دحلاةنلا

 ظ مقرف ةشدملا لا "هب رصملا د م ل قد ثيط و ةرهاقلا رسام ظ

 | اموملا هتفيظو ىلا داَعَو هب رصملا 2 تا 0 نع زامل ظ

 م ِء املا

 ةموكحلا هتعدتسا مث لانقلا مو.عل اظفاع تعا ف ال

 | لوب و تام اوخدلا هةحاصم ف أنقاو 53 ىذلا للخلا محالصادلات دهعو ظ
 ب 5 خف ّ

 ا يرو دخ> ينافي رشت رس نيع ”هياردلاو هيكل ند 58 لهع اع اهحلضا 2



 كا

 #« ةجر

 يملح اشأ 0 0 0 طع
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 3/7 باوجازتس( و ' هز (ووك هرم ولأ هز(
 دهس حض: احمر حما وح -فاحح محلا ت7:

 هرم مع و كاسح -

4 00 

 هجر موونم ٠

 8 يأ

 نا نهه ١١ ه+ ةلاس هنروس لامعأ م صمم ةئدع هذ 0 دلو
٠. 

 ظ
 ظ

 حى -

 هاا
2 

 12 ل

 دادس لاو ”هياجتلا نم هش نظن ناك م تدنا ةميظع

 ال ل لوألا اقان رمابع هل روقتملا هنم كلذ يلو الو

 ظ لقضاؤ كك ىلا هدلاو و موحر ا هب ىف 2 هن وصمم ةل.ةع 2 2ك رب

 0 2 فراعملاو مولعلا رو ا ستقف اهيسزادم م رم

 | ةعارب اهب عربو هيركسعلا نونفلا اهبف اتق ةيبرملا ةسردملا ىلا امن« لقت

0511111100 
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 لوا

 انتاندكدنع فلا لا د هيض

 ووو ربو
 فن

0 



 ا

 هقأوو هرج نع هل ةأقاكم نايتلا ىلاشلا دش

 دوعلا م 0 لوهسو مجالا ةلاح ِف لاملاب م هدم نذلا نك ا جاجملاب

 ىلوتق 1 هور ا ةنللا هللا لعح 00 هأ 0 دقو ا 7

 . امترئاد قاطن عستاو اهداربا فعاضتق|مترادا نيحأو ةسفل الا

 ولاءال ةعساولا هترراد لآاتشاو ةريامخلا هبصزم لاما 0 0

 هلو ةدئافلا ةليزملا ةذالا فيلالا رشنو ريختلاو رردلا ن0

 ا! نع فونام هرصق يف دجويو ةعلاطملاو سردلا يف ةدلدش ةبغرو و علو ْ

 وهف ةيضايرلاو ةيفسلفلاو ةمدالاو ةيملعلا ىتكلا ةبخم نم دل# ىناالا

 | نسح د اخي رطعي بدآلا و لضفلالاحرأ ريصن 2 و هردق معلا 1

  مومم هديضعتو هنادعاسم كلذ ىلع اندهاشو ناسدالاب 0 صالخأب ظ

 ' رث امنافلامجالابوامسانجا فالتخا ىلع ةرهاقلا رسم يف ةيريخلا تايعملا

 راقوو ما رت>اوادع ةناكك ذلو بوب وهو ددعت 0 ' ال مامحلا مهشلااذه ظ

 م وصخ رطقلا اذه ى لودلا لاجر 2 2 ولالا 52006 قيفح |

 ب اوعرج نيذلاريصملاجر تاوذ دارفا نم وهف امومع اكريمأو ابدوأ و
 3 دقو ماو لدعلاو هالناو ةورالاو قيس ململاو | مكسلاو لقنلا

 هل لعج ا سبحو سلالاو ةعاد ولا ن نم هيلع رطف ام تافصلا هذه

 لاطا ءانثلاو ركشلابالا همسا رك ذب الف اناس ماتم سأل هيلا نق يف

 هلاثما نم رثك او هاش هللا

 د ةيسسس ل



0 

1 

 عام الا ًذامو اند ب 2 ها اتش دما 5 ءاضَةلا يف ةءاربلاوةرادالا نسح
 لفحللا م ع هباختناب ءارالا ت تعمحا ١م١ م 4 يو

 ليقتسملارمدم يويدح اشاب قيفوت 0 أ روفغلل 36 يرممملا ينطولا كالا

 ١ "لاجرلاردق فرع يتلا 0 هذه تقر 3-3 دقو ماظعلا درسا ءارصن ن موهو

 ظ 0 مومن ظعا اسير هباختنا 3 ةتاعاف ةردقاعا هاوس ةئه لكم وأكا

 اكرديال ل 1ا ةريزع ضو أملا 0 ةلاح ة همار قو يرصملا رطقلاب ؛ 28 طولا

 ْ نوناقلا عبط ١ مله ةئنس فو : لضفلاو 3 لاحر راك نم دارفالا ىوس

 مب تنالكت هاد داز امدمب رنك الا لفحلل قوساملا

 نيا تاقوالا ةفرعملا سفلي ىجسلا ةباتك عبط ١114 ةنس يفو

 ةلالجخل اءايك هم مفرو 0 أشاد سامع يويدخلا 2 باتعال ةمدقو

 نارب ١ اع ةلالخ 0 00 ديما ديع خلا ناطلسلا

 ديرفلا لجرلا اذه لثمل ةجاتحم م ةصنمو ةرادالا تناك او اذه

 انوش حلصاف امه ةنس رياني رمش ْق لما ليه دل ةموكحلا “ هةنمع

 0 هلا نسحا 1895 ةنس رباني ١8 يفو . 8 هلم اف اغلا

 هيلع مأ 1817 ةنس رياربف ربش لئاوا كيو ةليلجلا ملاعا ءازج ةعبفرلا
 هتفيظو نم لاقتسا ماعلا اذه فصتنم ينو ثلاثلا ينائءلا ناشينلاب

 اس

 ا 0 نراطاسلا انالوم ةلالج 1 ع ةئسلا هزه نم ريمتلس فو

 | ربصمب : 0 يتلا ةنمللا ا 0 نم هاذا ا ارظن أضيا 2

 أ ءاشلا .ةلالج 4 معلا دقو . ةناهاشلا 3 تحجرملا ةناعالل لاملا مت



 د ١11/4

 همر"

 مشنالا عا كب ساردأ ةداعس لثمالا يىرسلا

5-5 
- 

 سامم سيئرو ةلخادلا رظا بغار اثاب ليعامسا "هل روفغملا لف وه

 عبتاو ميوقلا مليبس يف منو ةفيرشلا يبا ةطخ ىلع ىرج دقو ًاقباس راظنلا

 وهو لبتلاو فرشلا يف ميظعلا دلاولا كلذ لاثم ناكك لضفلاو ريخلا ةداج

 ناك امويرصم لاجر تدع اذاو اهاضافاو اهئاظعو ةمالا ءاهجو نم مويلا

 مهتمدقم ف نا هلل

 بشو عرعرت الو . ه 1١1/8 ةئس رفص ربش فيس رصم ةسورحب دأو

 هل رضعتسا هب موحرألا هدلاو نلعلا ظاو ءاكذلاو ةبا للا لئاذع هيلع 3

 مهياع سردف فاجاو نيينطو نم نإ ءورسلا نيماعملاو ةذتاسالا

 ياي رلااةولعلا ينعادملو ل رش لاو دك ةاا ةيرملا تاغللا ([

 . ةيضايرلا يف 0 الو ننفتو اهيف عربف ةعرشلاو ةيخعراتلا ةنساتلاو ةعالا

 ةافو.دعب و ةدوشنلا .ةتاض الجو اصاخ الام ايلا لام ىلا ةغرشلا
 اناهرب ةيناثلا ةبترلاب هللا اهديا هلع َه ويدحلاةرضحلا تملا ركذلا بطلا مدلاو

 ترهتشا امدنعو . فلخلا نع اهاضر ىلع اليلدو فاسلا دقف لع اهفسا ىلع

 فيرشلا ءكضقلا ىصنل ةموكحلا ةتبدتنا قوغتإو ةيي رشلا نوف ف ةتعارب

 0 هلق اع جأا داليلا ةمدخو اميلت نع هللا هر مف

 ضاق بأن لحل اوال نيعف هترئاد ماهمو هلاغشا 1 هتورث عاستا نع

 هتطخي مدخن ضاق نشغل قرت 2 م ا45 هنس يف كلذو ةلاهالا كاملاب

 نموهلاعايف هنم ربظو فيعضأا دضعو مولظملا فصناو قدصلاو لدعلا ؛ هذه 1 :

 نكيوعمإ ؟+ذ



 كلل

 ارع باك

-4 

 هملعب

2 

 رصعلا لا

 رص لاجرلا دربك موسرو تي ران

 نسلردأ لضفلاو داع || بحاص ريم

 هلا 1 0 يدها كيلا

 0 هوب ا تعم ام

 هقبسي لازاع هلوق ىذلا تنا

 امملاعم توقا' نا لئاضفلل له

 مهلك سانلا نا كبسح يالو»
 5 ا 3 زاأم لها ريغ نكي نافذ

 5 'باتكلا و ع ير وصق نم

 يطاق لضفلا لهال ابطقتلز ال
 0 كذب

 مكنالا بغار كب

 0 0 مويلا ك ريف

 ادقتل توكلا ءامسب تعصاو

 يو كة اف نك ل

 ايفلاون نك لا تناو لا للف

 نعل صهدلا هيلع ل كاونم

 اودتجا ايكو أخ كل ارك ردي /

 دقعتم وفعلاب ٌرفاو 4

 رقت ا ََك 5 ظنه

 دحالا دحاولا كيتي نيع ريرق

 اروخز سايلا

| 



 ينوسام ) 7

 مثنالا بغار كب سردا لضافلا ةداغسل

 يرصملا ربكألا لفحلل فعالا ذاتسالا

 مخل ىو ظله ناسي ذه راب ةييهمهنز د
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 اًالاعا لمعاهد كاب ا عيمج فو هريغ ا ا م امال

 دالبلا قرت ىلع لماع را تايظنتو تاسترت ثدحاو ةيظع

 داريالاو فرصنملا رضختو ريعم ىف ةيئازيلا تانحأ هلاعا شب ا
 بتاورلا ثنيوناقو تاباسحلاو ةباتكلا لوضاو ةنواعملاب اب ةباتكلا ةرادا نوناقو

 ىرخا نيناوقو ةعارزلا نيناوقو يد ىسلا ةحئاللاو
 فصن تقرختسال اهدادعت اند ول ةريثك نيبرصملاو رصم ىلع "لاضفاو

 ريثكلا لع ةلالد ليلقلا نيلغاج راصنخالا انمزتلا اذهلو باتكلا اًذها
 ةمدخلا قدصو ريمالاو ةلودلا هدد 1 هللا هةر ةنع د أءو

 2-1 ل

 ىوقاو مف ا 8 ةدشلاور انتا مأيا ١ مااوو رصأ ناك ةروثلا مايايفاصوصخ ظ

 هع 0 5 عاجراو ل رعلا ةروثا! ةيوسأ يف ةدهح لدي الاظ دقو ٠

 ةينرةنكسالا فراظنلا نيلجلل اسنئر ناكأم دنع 0 ملا ينالثو

 كلذ عمو ةسايسلا نسحو ة ملا ٌولعو راكقالا وعسل هللا ةمجر رشا دقو

 تاّربملاو ريخاا [مث ًاعضاوتم أسينا امل دو مركو ةةوره وذ اديرت امنت ناك

 يلا كذا 0 كيكاح للعلا راثآ اكرات 1١ ةئس ناضمر يف يفوت دقو

 نيشاين ةلمج ةمالاو دالبلا وحن ةيظعلا هتامادخ ةدم يف لانو خي راوتلا نوب.

 نوحي ناشن ةم.خفلا اسأرف ةلود نمو ىلوالا ةقبطلا نم يئاهعلاو يديجملا ابنه.

 نودروك نارج ناشر ايلاطياو اسمناو انامل ةلود نمو ةناتلا ةحرالا 0

 نانولاكى رخالا لودلا هيلع تمتلا دقو ناريا ةلود نم ديشرو>ريش ناشينو

 ايداضتقاو ايرادا اًيساس الجر هللا هجر ىراكو .ةيلاط تناك ان ١

 ناوضرلاو ةمحرلا دوا هحب رض ىلع يكسو نانجلا ميسف هلا ةنكسا ظ



 ل

 الإ الك ىلا ةنحللا يف هنم قرت ىح ليقلا الآ اذه. هبصتم يف ثيل خ نكلو

 ةيداهجلاو ةيلاملاو ةيلخادلاو ةيحراخلا تاراظن نع ةرابع هو ةنيزخلا ليكو ةفيظو

 يف رهظاف اشإب بقل عم ناريمريم ةينرب هياع منأ ١ ةنس يفو ةيطبضلاو ةظفاحملاو
 تامظنتلا نم اهف ىرجحاو ةمدخلا قدصو ةرادالا ندح يماسلا بصنملا اذه

 دنعو هنقث هبسك أو اشاب ديعس ريمالا.نيع يف هردق مظعأ ام ةزجو ةدم يف ةميظعلا

 001 را 0 ةملظ ل همن هحصتتا 7 ةنس نادوسلا ىلا ن وك ذملا يلاولا هجوت ام

 ف يرجو ري مظعأو د_ثص ريذ هل ناك كانهو يويدخ ناويد ا يأ ٌْ

 يف بيسلا ناكل رمتسا ولام ةميظعلا تاماظنلاو ةنسحلا تايدنرتلا نم دالبلا كلت

 اهف هركذ دلخ ام ةمهملا لامعالا نم ابف لمعو ةشحوتملا داليا كلت نارمع

 0219 لاعرلا هلا دقت نم لوا حبضصاف .ة.الاو ريمالا ”نيغ يف هردق مظعأو

 هلآ 1 ارطان نع «6 هلم قو © ةكشم لك ضفأو ةلضعم لك لحل لاما هوحم

 ةنسو يلبقلاو يرحبلا نيهجولا شتفم نيع 79 ةنسو ةيداهجلل ًارظان 77 ةنسو

 ةعيفرلا جيرلكب يلمور ةبترب هيلع منأو ناواملا بر ةقلطو هدهمل تقلا م

 بدتنا 4١ ةنس يفو نينواعملا ةسانر يف هءاقب عم يصوصخلا سلجلا ةسائر مث
 ن0 7032 اير بفن 42 ةنسو ضاقلا ندحسلاو ضع نيعو ةلخاذلا' ةرازوا

 ةيوست ىلع هئم ا دحوب ملو ةيلاملا يف تاكايسرا تلصح ه ١١4:4 ةئس يفو

 صاخلا سلجملا ةسارو ةيلخادلاو ةيلاما ةراظن هتدهعل تبقلاف قتفلا قترو للخلا

 0001011 رجلا تقوملا ناكو تابوعصلا ليهو تابوقعلا ديهمت يف دهللا لدف

 ةعارزلل ًارظان * ةنسو يصوضخلا سلجملل ًاسئر نيعت 46 ةنس يفو اهرطخأو
 لاثعألا لزتعا اهدسوو .راظنلا نتلخلا اسير ه3 |ةنس قو :ةراختلاو

 يتلا بصانأا يه هدهو مامهلا لجرلا اذه ةايح خيران رصتغ اذه



 «ةججر 9

 ماشا بغار ليعامسا هل روفغملا ريهشلا ريزولا )

 ةملاب راخفلاو العلا تاجرد ىصقأ غاب يذلا ميظعلا لجرلا وه

 هرك ذ:ةميظعالاءأو هلبج اراثا رضم.ىف كرت ةيماسلا راكفالاو ل ١

 ةفيرشلا هتايح ةججرت هذهو راملاو للا مادام اهنا ١
 || سطسغوأ ١6 يف نانويلا لامعا نم هروملا دالب يف هعساو ةمحر هللا همحر دلو

 يف سردو ةليضفلاو لضفلا ىلع وأ نضح يف ىنرو أبف ًاثنو 04555

 ةلودلا نع دالبلا كلت تاصفنا املو ٠ ثالثلا تاغللاو ملعلا يدابم دالبلا كلت بناكم ظ

 ناك الو ١؟++ ةنسا يف رصم ىلا ءاس كانه نمو لوضانالا ىلإ اهم ل

 رهتشاف تاغللا ناّقتاو مولعلا ميمنتل يريمالا بتكملا لخد قراعملاو مولعلا ىلا الايم

 ىلع ةزججو ةدم ىف لصحتساو نارقالا قافف ءاكذلا ةلعشو نهذلا دقوتب ابسذ

 دعاسم نيعت هجورخ لاحو :١١٠٠ ةنس يف ةسردملا نم جرختو العلا ةداهشلا
 ةمجلا ولعو داهتحالاو ةعاربلا نم هرهظأ ابو بغارب فلو ةكللا ل

 ىثاب زوي ةينر ىلا قرت نا ثباي ل مث لوأ مزالم ةبئرب اشاب ىلع دم ناكمتتج هأفاك
 ُى 1 : يح 0 ىلاو يماع 2 وفعاض ىف ذ كلذو دارنالاو ةساحلا ملف ةساكر هيدهمل تقلاو اغا شل ا

 احبرص لدي عيرس قرت وهو نيماع ةسردملا نم هجورخ دعب يأ ١١5 ةنس
 قدصو ةياردلا نس>حو' ننفتلاو . ةعاربلا نم مظعلا لجرلا اذه هرهظا ام ىلع

 + ةنسو ماقعاق ةبنر ىلا ٠١ ةئسو ىشاكب ةيثر ىلا قر 1؟95 ةنس يفو ةَنَدْلا

 ىتبو ةمدخلا ةجرتلا بحاص لزتعا ةيالولا اش سابع ىلوت املو يالاربم ةمسو ىلا

 ةيلاملل الككو نيعن ةنسلا كلت رذاوا ىفف ٠١ ةنس ىلا 6 ةنس نه اهع الزتعم
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46.١ 
 دالبلا مكخو دوصقملا ضدرغلاب قاف ضاخل هلام نم ناطاو تاراقع

 يدلقتم باغأ نال ةميظع ةدْئاف مهدافأو ةلياج ةمدخ نطولا لهأو

 | عم مه سه زالا 0 يف نييفنملا ني_سردملاو ةيعرشلا فئاظولا ظ

 يوبدلا بانْلارسف (قاورلا اذه يف ةيعرشلا مولعلا نيماعتملا نيب رصملا |

 ةش رشلا ةلئاعلا هدطنل اع 00 تبحاص ا 77 هلا لاعالا كلت: ٠ نم ظ

 1 قبدس يتلا ءاضيبلا يدابالا ن م جا اتءالاو هقافلا لهاو بدالاو مع هلا ىلع ظ

 ! معنا هن رحش ن7 م عمر ١ يفد ا اهرخفو نزاعرك ذا

 اوكرلا نما دسالاو سقلا ديشر وخريش ناشش عجل ش ةلالج هيلع ظ

 فيرشلاه«سرياثلا اشاب سابع مظعملا يوبدخلا ومس اتا هادهأو ل

 مو يناو ماس ةئس نأنعش ؟8 2 كلذو ع ركلا هدب طخ هيلع 6 ظ

 كلاثلا ينامعلا ناشتناا يك ومس هيلع مما

 ةيئنطولا ةريغلل لاثم وه ةججرتلا بحاصص ةرضضح اف راصتخالاو

 | نيران الها امال هلم لازيب الو ”هيرصملا ةينامعلا ةيمحال ناونعو ظ

 ] | ةشرو هدي دخت نا ىلاتدل 000 ا ب داما اسر

 ةمع' قوف ةمعن هدلزاو ةناوعاو بدالل 0 نطولل



 « سو
 اّتح.صا قت 0 اى 5 5 مراداب 5 اشاب 3 ا ديسلا

 اشاب بقت عم 0 نمر ال 8 ثهجو اك ةنس فو
 ةمالا ءامظع رطاّمنف قباسلا يوبدحلا هل روفغملا ةريضخ ,زامرقلا هيلا سو

 قاقحتساو ةيلها نع هلان يذلا يباسلاماعنالا اذههن وثنية ماعلا هأيارسولا

 نوالا ضيبأ ةملطلا ليج ايحلا مساب هجولا قيلط سيئ أف هفاصوأ امأ
 "هب ريدعا تاعورستملا طنش ميرك زوي زوو متأطا ات ةرمحل برشم

 ! قتقا تاريملاو:تاريثا ريثك ًاثيتلم تي الو ًادصاق در.ال ةيدالاو

 اهكلس يف مظتلا يتلا ”هبريخلا 10 ديضعت يف هنابأو هدادجأرثا

 3 اشا سابع يوبدخلا ومس راز 16 ةمنس لوألا دال يفو

 اهترايزب مركت يتلا تالحلا عيمج نع الئاس هتق ورا دقطو شر
 ظ يلا لا قاور خم راثاهف ة 2 مل مدقو ةمجرتلا بحاص ماَقف

 . هتابت ص نايبو اشاب بتار ركب وأ ديسلا ركذلا بيطلا هدج هأشنأأ يذلا
 1 دي_سلا هديف> نم فرصت لازت الو هلا راشملا فقاولا اهتر يتلا

 0 ١ دجال ناك امل هنا ١ هصنام اهف ءاحو ةجرتلا هذه باص بئار اشاب

 "نادل ةيدح لإ مامالا بهذمل نيلحتنملا نييرصملا نم سهزالا عمامجا

 ١ لها ريغ نم ةيعرشلا فئاظوال ندلقتملا باغأ ناك كلذلو ليلق ددع الا

 0 2 أشا ف "0 ى ديلا 0 داللا هذه

 1ّ1]21:زداا0ا0ا0اااتذآذآذآذآذ ذأ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذز ز | | | | | | | ذ1 10 0 0 0 0 01020202ز2زذزذزذ ز ذز ز ز ز ز ز ز ذا



 #0 يط

| / 
 | ىتلت كانهو هل.صوتل ”هيوندخلا ةلسارملا ناطب |. ص دأب 1 5-6 ْ

 ةسردم ف ةينس اللا ذاتساناف أنرا وذا واسال ريوشلا ا 1 نع مولع ١5

:1 1 

 ظ باد : هاو ف راغما ع زرحاف ةدياسالا ءاميظع نم هربغو فاديح نانج أ

 ,هرسووس تاهج يف حاس سوردلا غارف مايا ينو هنارقا ىلع هب زافام |
 ظ ا 1 ا هيلو اند اهيل ع كاذ ةاؤتانن اف ”تاهج ضو

 | هرطاخم فطعتق اشاب قيفوت مودرملا يويدحلا ةلباقع فرشت هتدوعا

 /, قيفوت هل روفنملا ىار املو . يوبالا ونللاو هيدلاولا راظنالاب هلمشو

 ظ ةياعلا ديرب نأ بحاو هبلا لام 5 رئلا 0- بحاص ل ندسح اشاب ظ

 ظ
 ظ ه0 زي ضار دصف "هب وو دخاةلثأ ءلاءاضءاب هلاص أيس غ رفةش رشلا ةلنأ انلاةذلا

  لافتحالل بجر ١١ ين دحالا موب نيعتو٠ 1 دا تاما 6 ظ

 ين كيذ ريكو ةيع ١ اوالل قوطك نار ةريزج يارس يف حاكذلا دقعل

 لافتحالا نم ناكام امف فصوو ةيمسر ريغلاو ةيمسرلا دئارلا عييمج

 مجان وميملا نارقلا اذه ناجح رهم رضح> دقو قئاشلا ءافتحالاو قئارلا

 اشاب راقفلاوذ ةداعسناكو هوجولاو ءاملعلاو تاوذلاو تاسنربلا نم ريف

 هولا يفو ٠.نارتلا اذنه يف :هيويدخلا تاذلا نع سان يجئافرشت رسلا |

 ركشتلا تابجاو دقت نيدباع يارسلةمجرتلا بحاص ةرضح هجوت يلاتل

 ترهظأو جاوزلاب هتانهف تافتالا نم هب هتصخ امل "هيوبدخلا ةرضحلل |

 تلعاو اانا داد_ع ُ هلوخدو اهيوبدحلا هلت اعلاب هلاصتإل أاهحاضرا

 موحرملا هدج فاقو رادوهنراد ل م د يعل ظ "0110 انيستا لافشاة ساو ثني دمار لازم كلذ

 نكيقؤب



 ب 5 د

7 : 

 9 ِق ناريمريم ةسر 1 دقو هن انج محايل هنكساو هناوذرو هنمحر

 قايتلا يوبدحلا أشا قشوت هل نوقع نمر ِ سوس

 وهف ةهبردلا هيرذلا هذه ةصالخو ةيكزلا ةرجشلا هذه عرف امأ

 ةهاجؤلاو ةداعسلا بحاص ةرضح

 ايشناب بت دار لو ليسا

 | لع ةجم] ديلا هل غلا ناي ةمحرتلا هذه ردصا همر يذلا

 ظ ةرهاقلا رسمه يف دلو اما بار 7-1 يب دهسلا موحرملا نا اشا

 (ةئسسلا رمعغلا ند غلب و هيرحه ١؟م* ةن_-س ىلوالا يدامج رهش ِق

 ظ 9 ةيادتالا مولعلا قاتل ةيلهالا اكمل مظعأ 5 م َىح ةيماقلا

 ظ لئات نم كام رهظو عربف "هيدر دنكتم الا ُُ هأ 0 هدح ةسردم 2 1

 5 ةرش أع |: سلايو د 0 4م ع م 0 اطفلاو ءاك ذلا لثالدو هياجنلا ْ

 ظ سر ءادملا ٠ نههدودء٠« يه 2 ةكرتلا ٠ تت "اعنملا ة هق رف الس يف 3 هر# نم

 ظ ميك ة كر رتلاةفللا لمت قبسالا ينويدحلا اشأب ليممسا اهاشنأ قا!

 ظ ةيلاتلا ةنسلا يف أمم جر نيل وا هسردع قطا ١١96 ةنس يو اهعورف |

 قيفوب هل روقنملا زم ردص ىت> نييصوصخ يام ىلع هسورد مهيأ

 ١ تامادخلا نم ةلئاعلا هذمل امل ةبقلا ة ةسردع ةمجرتلا بحاص لاخداب اشاب

 ظ قاس انمز /: أهف قدو هب رحه ١9 هنت لا ةيدسلا 4م ركشلا ةلخلا ظ

 | تردص 1884 ةنس ىفو . ءاسالا ا ن# هريغ عم بادآلاو مولعلا ا
6 

 د 01 رفاسف امس رادم قف ةهسورد ةيح ابوروا لك ه رمهسل "هيودذلا ةدارالا أ



0 
0 / 
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 2 ياحب

 ظ ميسج ناو يذ تايحتب ى روصقلا يف ر ىلا ”كلْلَو

 مركب ر مالس يف تتار خرا هللاب ناوذر يداننو

 تدبحأو تاقدتصلا ةحور نع تعدوو تالافملا هناؤ ول تمّقاو

 ظ لك ف هلا لخمس لازال لأ ىلإو فم ربفلا ا ةوالتل ةلذ لا ظ

 هلماك ناضمر روش ف 5-5 نعل نارملا هيلع لشدو هنافو راك ذنل كيع 0

 رهشأ ين تامخ رشع متخيو هيلع أجرت هررتكلا ب ةديعلاو ريحا عزوبو

 | ةلجو تاريخا هذه لمش يذلا هفقو يف طرتشا م مساوملاو دلاوملا
 ا ع 0

 نميلالو تملا لها نم أردم منع 0 ف ردي ريخ 3 5-5 تاريخ

 أ

 فرصت دوقتو نارقلاو ةيبرعلا ةءارقلا مياعتل نساك ةلدخو مهدلاوم

  غلببو زاجحلاو سودورو ”هيردنكسالاو ربعم يف نيك اسملاو ءارقفلا لع

 امو لرااتقوادقوةتسلا يف هيج فالآ غلبم اذه هفقو فورصم

 ظ لع رظانلا نكمل هءاشورفمو هيادو> وم قريع ندداع عراشب ناكل

 مون نا رظانلا ىلع طارتشاو مهربك | نوكي نم وهوهتيرذ نم هقو

 ن.ددرتملاو نيدراولاةلب اق «نمهناي> لاَ ف راح نك ام ءارحاو هدب مستش

 ٍ هجولااذهيفاهفرصلةداخ تافو رسم كلذا صصخ وهب قياب ا« الكمهمارك او

 قفا تءفراشاب ليعمسا ديسلا همساو تار اها رف ا اع

 ةط ولا تاعورسملا ديضحت نموذح ىذحو تاريملاوريخلا لامعأ يتهدلاو رم

 ا” صاقلا هلام جنم ةلئلطلا ناقوألا امل كةقواو هب ريلعا -لانعاللاو

 | بيب اشدح رض لع هللا بكس ٠٠.١ ةنس ةدعقلا يذ 78 يف ةمركملا ةك»يف



 فلول 000

 ا هيراشم ءافص اهيف ءرصا لكل * ةلودلظ ين تاقوالا كل تباطف

 هصانم لجأ رصم يف نادزااهم. *© ةسيايزاللم كالا قو ا

 'هبجاوو 0 نلكع هنن دع ١ لمح 0 باونلا عم ع

 همحاش كس لرد ُف دحأ 5 ا 3 زييلاب تابوقو

 اهنان ديال انف هدو هج مضع هللا )0000 |
 ا - رجس

 هيقانم ضمد ءاضخ اهلا نع ل 7 مداخل ك1 امودخم ها رشيف

- | 

 هعار 0 ليعمسأ راز فعل #2 ا لاق ثء.ح ىدحجمل قى رش 2

 ار هي

 رفص + 2 ةينملا 20 ناك لإ لاب معناو للاخ 1 لع تا و

 نايعالاو ءاريككاو 0 ءاملعلا ن 4 ريع 55 ددكحالا ل ةعيسسشق اا كسلا

 نم ة ديصق هي رض 1 كو نع وا هه 2 ءاكلا ا ٠فدم ظ

 أاشاب ا 1 5 كتِسَفلا -

 ميظعلا يبنلا ىهاطلا كدج * هلط قيدص مامالا يعاب

 م م ةراما يف ادا 80 نا 5 ِئ ل

 ميلعلا عييمسال كيبل تلق * اذه كماع روش ينامتو 5

 0-2 تانج 2 ىنملا #*« ىففحتل تيعد دق كلت ىلا"

 ملم تلق ةبز أدق 8 دع برقلاب زوذب اهيف ثيح

 حرض ىلع دب ركملا ةذصلا هولا الل ١ حام 52 مظن



 9 ظ 9 و 2

 صالخالاو ةفعلاو هتطخ ةنامالاو قدصلا ناك اهدلقت يتلا بصانها عيمج يفو
- 

 صزالا عماحا قاور ءاشنأ أمم 8 هروربم لامعاو ةمظع 0 هلو هنهحو ةلودلل

 | ند نم ديلا لصوتم روكذملا قاورلاو هل ةميسحلاتاينرملا بيرتو صاخلا هلام نم

 ىلع لمةشي و ننيزملا باس ريشا هبي نم هنلا لخادلا راس ىلع وهو لهزالا عماجلا

 ىلع لمتشي أ رشع هند اهفو سيردنلل ةعلرأ ديمأوع اهف ةعل م ةححسف

 ةيلطلا ةماقال ةفرغ :١ اضيا ميرا ةباط مزاول عضول ةنازخ نيد

 مزلبام ةفاكوقاورلا اذه ءيشنم اهفقوا بتكلا نم رفاو ددع ىلع يوتح هشكمو

 معلا ةبلطل قاورلا اذه هللا همحر فقاولا فةوا دقو ٠ اهريغو تالحللا نم ةللطلا

 | مل نمت هنع هللا يضر تباث نب نامعنلا ةفينح يبا مظعالا مامالا بهذملا نيلحتتملا |

 | كلذ لك ادعام موي لك هيف فرصيو هتقوراو هزالا عماجلا يف ةيارح مط نكي

 ةوالع قرصيو هيمدختسمو قاورلا خعاشمو نيسردملاو مولعلا ةيلط ىلع ةفغرأ ه٠ ؟

 ناضم ريش 2 اوتو ان ةلبانخلا ةداسلا قاور ىلع ًافغر عد ًاضنأ كلذ ىلعا

 ةسردم ًاشنا مث ٠ رصمب يرضلا "ىرقمل ًافيغر ؟١ فرصيو صهزالاعماملا يجاتحملا 21111

 بتاور اطو ةسيفننونفو ةفاتخم تاغاب نوسردم اهيفو هيلابسنت ةيردنكسالا رغث يف ظ

 لها ىلع ةلئاطلاتاقفنلا قفني هللا همحر ناكوبادالاو مولعلا ملعتو ةصاخلا تاقفنلل |
 داش دقو ٠ ةماعلاو جاتحالا بابرا ىلع ةعساو تاقدص عزونو نيدلا ةاو معلا

 الافتحاهمودقب لفتحاف قيسالايويدخلا اشاب ليعمسا هيف هارز أرصق صاخلا هنكسل

 كلذ يف يدحم كب حلاص ديسلا موحرملا مظن دقو ًانناف ًامابق همارك اب ماقو اليلج

 37 يهوةقارةديصق'

 © هلك ااوك يف انطا ردب اند كنمو * هك اومهفالعلاب ىفاودعسلا كل

 7 هصاومم هدج يلا تءاضأ < لرسم 1و زعل[ تهارستب تركو

 هساح ققحت نب رمشعو يداحل #* ةبورع 0 ف عى
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 مث اشاب 1 لم ماي ٍِق "هب رصملا ةنيزكلا تاك نيعت ىت> هدلاو ةراظن

 2 5 ةقرشأا راكم أهدعو لفاعملا شافم ةفيظو ءاعا هيلا تملأ

 لامكسا ةئس رشع ةعبساب ماقاف رممل كاذ ذا ةعبان تناك يتا دب 0

 "هءالول اليكو نيعت كانههندمرخا ينو هتافرصت نسحب بواقلا الالخ يف

 | هيلع ءانثلا ىلع لكلا ممجاو هتفيظو ىلع ةوالع يللاولا نم !هلول ديرك

 ظ يو هل وددكمالا كل رامخ نيما نيعتف رصم ىلا اهتدعب داعو هلاعا ليلا

 ةلغ تنظعف ةيفوصع ”هرومأع ةدامشلا نادل :لسرأ اغاب ساق ل
 دهع هيدوعدعبو أشأب بقل غم ناريمريم ةبرن كانه ةياطلسلا ”هبائعلا

 | ةرادتلاس الا ركل اظفاع نيعاشاب ديعسدهع ينو ةيلاملا ةراظن بصنم هيلا |

 مث فاقوالل ًارطان مث صاخلا سلجما ًاوضع نيع اشاب ليعمسا دهع يفو ظ

 دع ةسالر تحن 1924 ةنس ُ لعشت ىذلا ىلعالا سال وظل نيعت

 ةيلاملا رظاناشاب ظفاح دنت ساجملا اذه ءاضعأ ةل+ نم ناكو اشأب في رش

 ١ قيدَص اشاب ليغامماو بتاونلا ىروش سام سو ترم اشاب هللا دبعو

  ىاقوالل رظانمثباونلا ىروش سايل اير مث يببقلا هجولا ميلاقا شتفن
 ةيلا تيقلا نرخ ١954 ةنس ينو ماكحألا سال اسي ر مث ةيناث ةرم

 ىمتقع سن ربلااشأب نوسوط مودرأل اهّلرب ميسقت نويسموق سير ةفيظو
 0 ةياصالا هتفيظو ىلع ةوالع كلذو اشاب ليهمسا نم لاع سعا

 لوالا يد.جللااهربك أ ةيلملا ةلودلا نمنيشاين ةلمج زاح الو. ةنس ناضمر

 قب راكب يلمود ةبتدو



 هى 1

 نيب يذلا يدنفا سودرف نم الدب تاتا نفر ةهيظول نيعت مث بولا

 ةيحرالا روهالا عج ع تناك امنال ةريطألا ةفيظولا هذه هتقامل مدع

 بضغ هيلع نوريثب اولاز امو هيلع مهتنحو هنادعا ظرغ يف داز اذه ناريغ

 سدور ةريزج ىلا يفد 0 5 ىتح ةصرف كلذل اوأر الك ىلوملا

 لوزف ه 1511 هل فال و هلام م ١ ىلع اوم لإ طقذ اذه سلوا

 لاثملا ردان هلا املا مرح دكلو هناتيسالا ىلا هضار أو صالا

 ظ ,امناو نيمرجلا لتق ناعب م ةسايسلا ناديم و عضوب هلتق اوناعب 1

 ظ ١ هتثح اما هحياك يف يدنفا هللااطع يشل اهحش هنواز ُف ةسار نفد |

 ١ ىلع ت أمس رملا ةنس للك أهلا لسرو ل ىلا سدور هرب زج ف "هنوفدش

 اا ورا برأ دع افولعف هللا هحر ناكو اشان بتار وح رملا فرط

 | لل اذه هذ اذكهو ءادعالا هيلا دنسا ام ةمذلا ةءارمب فراعملاو
 , هل ناكو ٠ هئاوضرو هتتحرب هللا هدمغت ضاىغالاو دساؤملا ةيحض ريهشلا |

 ناودعلا نم هيخاب لحام ع اماف ناهرب يدنفا نايع ديلا ةمسا ع |

 اهتالو ةمدخ ىف لخد ثيح رصم ىلا ءاجو اردكم :هناتسالا نم جرخ

 ا هن يف ماقأو ىعتسا 3 ةدم أهم ماقاو اشا لع دم ةمدخ يف 3

 ا ون م هرك د يفءالا اشاياتار مهنلج نم نيذلا هدالوا ةيبرت ىلع

 م 021 هنن رخ الا ىداج نم لوألا ءامرالا

 ا آو ناهر ىدتفا نامع ديلا نا اشان يتار ركب يا دسلا

 تح مولءلا سردف باد آلاو لئاضفلا للع بشو ه7 ةنس ةرهاقلا

 اسمسسم

 اه

 ١١ ف سيتا ذل

0 



 نك اا

 ' عالطالا ةعس نم هلام هيجدمالا ىلوت ذم اشاب ديمح لبلخ روبشملا ل

 ا ةفيظول اش ايلا هكر نيع د فرك ةيمعم ف ل كرا ولع

 | قد ك2 هك أمايعاب ماقو ىجدمالا ةتفظو :ىف هفلخف ةلودلا ىح ه هر د

 17 حبصا ىتح رومالا ءايلوا لاكساو بولقلا هيلا اهلالخ يف بلج
 ٠ نو مهوه 2 .٠

 ةكاوالا 0 ىقرتلاب ةلودلا ءانرق هل ميسو ممعثأ العو م مر

 ذاوةيج وتلا نام زف رادضاو هيلا |ي وبامملا باكرلا ةسائر هيجوتب ةناهاشلا

 تأ مل ةسايرلا ةماخ سيلويناطاسلا نامرغلامالتسال يدنفا بئار يعد ظ

 57 0 0 مولع 1 0 مويلا كلذ يف ىوغدلا

 ' مويلا ناو برقعلا جرب يف رمعلا نا اللعم لاَتف سدنلاو دعسلا تاقوال ظ

 ' مويلا كلذ يف قفناو هيلط تيجاف دغلا ىلا سماللا ا سملاو

 | كلذ ىلا اولصوتف هدض ةياهاعلا تاذلا نظاخ ليد اوس 0

 دبعو يهرب كب دشأن ةطساوب ظ
 ةرضكطاىدل نيب رقملا نمامهو هما نمحرلا

 ظ

 تردصف اهدل دسأة#لا نم هايشو اع هيلع اهردص اىغواف ةساطلسلا ظ

 باكرا ةسانر نم الدب هيج ةركذتلا ةلاكو يف هنيستب ةيئسلا ةدارألا

 اولاز الو ةيلاملا هتفيظو نم هنامرح هءادعاتنكي 1 نقل 0
رد - مياس ناطلسلا ىدل هب ”هباشولاو ةملا نم نورتكلا ظ

 دلل 

 0 أب ل ن .كلو هروب ةريزج ىلا هيفثو يدنفا تار داعبأب |

 ظ نامرذ 3 هافنم نم هعاجرأب ىمالا ردصف هيلا ىزع ام هنءارب

 ْ ةراظن م اها ةسأت رهن دهعل تمقلا هع وج ردسي و ءايرتس وا ةل ودل ةيلعلا ةلودلا



 لس

 « ةجر

 ةغيرشلا ةستارلا ةلئاعلا

 تت م

 ممم و

01 

 0 ١ هرب هس 433

ْ 0 7 1 

)1 1 1 / / 90 / 

( | 

 7 / ١ ما ءاطأا ,

 ! 7 ( ٌ 2م
 هلا 06 انس 0 2/ ميريال اخو اج ناب 0 3 17 7 . اب ا /

 يس 4

 هلق واعمل سادّقاو مولعلا 0 ءارو راسف هداج ف نا كعب ا

 ءاشنالا-يف رهتشاو ةيبرعلاو. ةيسرافلاو ةيكرتلا ثالثلا تاغللا يف عربف

 أ نانبلاب هيلا راشي حبصاو نارقالا قاف ىتح رعشلا ةغالبو هناتكلاو |
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 ظ يولقلا تكرت و نونملاهتفطتخا ىتح اسما لامعا نم سنا ىلا لكي د
 ةعساو ةمحر هللا همحر هدمف ىلع ةفيسا ةئيزح

 ا زاظتلا نسر لسّرا ىتح ةيرضملاةموكلا ىلا تاق و أ ل2000

 'ديقفلا ىلع انفسا اننا ايف لوتع هدمف ىلع هيزعت هدلو ىلا ةيفارغلت ةلاسر

 50 9 هيلع ك2 كب نواود تامقاو : هل انئح ردش

 ن< هلاك لع حضاو ليلو وهو ةعرك الار نم ه ريغ قيس 0 ص

 رايتعالا ميظع , ناكل رع

 ري لير 5 ف ةىهاعلا ىلا ديقفلا ةيقحح روما كيو اذه

 عومدلاو ىولقلا اهعدوت 6 ميظعلا لافتحالاو ةلحتلاب تلد وَقَف ا

 تامحرلاو ظ ظ

 ةركفو ةداقو ةخن رو 5 االح أباهم 27 الحر اشاب - 0 ناكو

 تايضايرلاو كافلا لع يف املاع ناكو هبرصعلا مولعلارثك ١ نم فرعي ةداقن

-7 

 0 || ةرضحلا نمزاح دقو .هروما عيمج ىف هلياد ىوقتلاو

 ةيماسلا ترلاو ةيلاعلا نيشاينلا ع نم ًاريثك“م اظعلا لودلا راسو يوبدملا

 م ظءو لاجل لياجب اهمحتملا لاعفالا
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 0 تا ا د# ْو و ١ ن داع 0 َْى اشا

 0 دالبلا اص لع ةربغ 6-5 اهاش هنكلو 5 دا 00 ل و3

 هحتتفاو ةمالا باون سلجم ىسأ هذه هترازو ءانثأ ينو ةحارلاو نالا
| 

 دظعو ةينارعلا ةروثلا صا لح هتسا اهدعو هدودحو هدعاوو عضوو

 0 ل ا ل د 20 ا م |
 كاذ أ تنندك مع همم 6 ةديدجلا هيرازو كا وزيلكنالا لوصوو

 2 دهسللل رسا بتتداو اهطخ مظاعتو تيدم ا ةساو وسلا 5 وبلا قل

 سكه ةاج ع هراصتاو روفرادو نافودرك حف كعن موظ راه دهو ١

 013 لا كرت وكما لع زيلكن الا راشاف اهرخا نع اناتفاكو انش

 دالبلا اص ىلع ةريغلا نم اشاب في رش هب رهشا الأ 00 يدهملل ظ

 ىلع زيلكت الا قفاوي نا ءاشي مل ضارغالا نع هزئتلاو ةمدخلا قدصو
 مصل نادوسلا موزل تبناو مالا اذه يف مهضرامف ميقسلا يأرلا اذه

 ١ | انا دالحا اع تارتيو هن فما وةراحتلا عوبط هنأ ثمح نم ظ

 ” 7 لاتمام لاا يوبدخلا نما ما بار دانك سلا نمدالبلا

 : نيينطولا ن 7 كَص وهنامادخ سس وساع هر 220 كر عا يأرلا اذه ىل 1ع ْ

 نا ىلا أهداب هبرصملا هم را ص وأ ةَواَرْوْلا 006 مو نيفداصلا ظ

 4 . - 7 5 . 3 ش

 3 و ءايطالا يار لع ءان 7 1 110 دا هش 0 ىلا رف ةءانيقك راكع هي ظ
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 هم مح - هو +

 ةيسشايزويلا ةسر نع قئر م تاّوئس تذل هور 34 مهب هب دادولا ْ

 ( ةنس هيدل ثكمو اشاب ملح سنربلا ةمدخ يف لخدو ”هيركسملا كرتف

 تاما نم اريك فهل رهظاو هيلا ماها اشأ كيعدم ىلو ققح ةدداو

 0 5 هءاول ةمر كك مث يصوصخلا را يالاريم ةسرإ هاقرو

 تذخاءانثالاك لت يفوهتنباب هجوز ىتح ايموي دادزت اشاب الس عم :هيدولا

 | ىلا جوحأ ةرادالا نا يلاولا ىأرف راهتشالاب هلامتأو روهظلاب هبهاوم
- 2 95 . . - | 

 امهال ةئس ةح راخال ارظا ةنيعف هب ركسعلا نمدريد لل نسسحو هتعارب 1

 ىدل ىربك ةوظح زا ةبناصلا راكفالاو مزحلاو ةرادالا نسحب رهتشاف

 اشاب ليعامسا ىلوت ىتح كلذك قبو نسلالا هحدم يفت جلو اشاب ديعس
ْ 2 1 

 يفلاع ماقم اذ ناكهنال هيجرالا ةراظن ىلع ةوالع هيلخادلل ارظان هنيعف

 ىلع لكلا محأ نع 0-22 امامها نبت رازولا 5 رهظاف هيلع ظ

 0 0 1 : 20 رفاسامدتغ ةمجو ةتس هءيودخلا هانلإ هالوف ىلاولا ةشس هن تدار ظ

 ةراظن عم نفاواغملا ارظأن هنبع سدم 32 أشاب ليعامسا 2 داو ةياتضالا نا ْ

72-0 2 

 | اه.رتسالةريغو للكلا فرءت الة ماهر. ديو ةيلاعلا سدانملا نم قث ربك 2

 | رصميف ةملكلا عمتجت ملو اشابقيفوت دهع نمو اشاب ليعامسامايا لك للملا

 | هلامعا ليلجت فارتءالاو ةيحو هلاعا ناتسجتماو امف لجحر حادتما 5

١ 

 هباسرغلاوأشاب 5 رش ىلعالا تاهجولاو براشملا فالتخا عم هلاضفا مك و

 يبارعلا نزملا ةقثورابتعا لع راح ناك د البلاو ىوب دخلا هصالخا ميظع م



 هي ١

 ظ بحاص هدإو عم امايااهف ماقأو"رضم ىلع رف زاجحلا ًايضاق دوخم ناطلسلا |

 ةهابتلاو ءاكذلا هيف ليخت مالغلا اشاب ىلع دم ىأر ذاف ةججرتلا هذه

 ه.دل هاقبتساذ لاجرلا ةفرعم يف ةم.سغ ةسارف اذ هللا همحر ناكو نيّشافلا

 راسل كالا ةسردملاولا اعبأ 1م+ةنس ىو هدالؤأ دحاك هلمجوأ

 اا الب فلانا ىف ةعرالا بحاص_ لك داق ءارتمالا دالوأو ةدالوأ ميلعتل ظ

 1 ولملا سردلل :هيرصملا ةلاسرلا عم ابر 1 ا دام اهدنا دعا نيردق

 0 مهم نصل نم 0 ةلاسرلا تاكو ةلخا نوذفلاو ةيلاعلا ظ

 اذ ودا ةلئاعلا ءارضأ نم امهريغَو اشاب ميهاربا نبا اشاب ليعامساو اشاب

 يماحاشاب دارصو ميهاربا اشاب ىلعو كرايم اشاب يلعو في رش اشاب يلع 8

 | + تاوذلا ءانإ نم مهريغو

 ظ مولعلل الام ةسانجلا 3 اعاحش هللادمحر ةججرتلا هذه بحاص ناكو

 / لخدو ”هيركسملا كلس يف مظنني نا راتخاف ةيبرالا نوئفلاو "هب ركسملا |

 | هسورد مت نيئثس ةدم يو 185 ةنس ةروهشملا ريس ناس ةسردم يف ظ

 30 ين ايد هيي ردم لا اين لمت كارت قطو ايف

 نأ ىلا كدا قدو نيرمتلل شججلا ة همدخ 2 لخد امهحدعب نيس 0 0

 . عجرتساف اشاب سابع ىلوتو م68 ةئس يف اشاب ميهارباواشاب يلع دمت ىفوت
 ا ا 13 اووي ةير لع !راخ هنرتعلا ةلاسرلا مم ةجرتلا بحاص
 ظ : 1 0
 3 رسوم 2 هلوصو دعو يواسنر هلا نيملا كاذ نم م بقاف يو ينلارعلاا

 ْ قئالعلا تنكمتو هيحاف ريبشلا يواسن رغلا اشاب ناملس بترح ناكراب قحلا

 ظ ا



 4 ؛

 هي ةجرت 9و
 ا
| 
 4 ِ 2 0 2 م * . 07 ٌ

 2 1 ظ
 27 76 ا 2 0 ا

 | 0 59 600 ١

 0 : 1 0 د 2 ظ 410 0

 0 9و :
00 9 0 

0 2 

 يَ 5 8 6-1 1 7 م 2
 4 لا 6

 ع 5 6 - 2
 ع ١

559 (2١ 

)7 2 
 ا 8

 7 00 160 60 ظ 2 2 ْ 2 0 0
 0 0 ظ

 لاكم د خراب ةئيدحلا سوه يف مم نذلا لاح رلا رهشا نم لجحر وه ظ

 . تامدخاهدالبو هب رصملاةم وكلا مدخ ةميظعلا جتاننلا د ءاضدلا لاخلا ظ

 0 يراتلا يف هل داخ وح لاثملا يردان ةريغو صالخاب ةلياج ظ

 1 مايالا هوحع ال ظ

 ةرحمل فلالاو نحمل دعب "م ل رسوم ف ميظعلا لجرا اذه دلو

 . بسذلا ة مع دهملا ةليثأ سنجلا ةيكرت ةلئاع نم |
 روغغملا دهع يف اهلاضق ىضاق بصنع هيرصملا رايألا هدلاو ريضح

 ير يا 0 1 ْ
 ناكمثنج هنيع مث انمزاوف ماقا نا دعب ”هناتسالاىلا عجرم اذا يلع ديم هل ظ
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 ْ ةصوصخ 2 تاكشف يوبدحا نتا ايلا واتس 6 يو ظ

 0000 22 ماو ققحتلل كاوا اضاب قيعايما ةمانو "تحت ةرظاتلاب
 تاك شم عاف افااقتما كلل قل فوار دعما رب ةرهاقلا يف ةيعرش ظ

 . يواعدلا يف اكديم اشاب نامع سان رع "هيردتكسالاب "بركس ةئط ظ :

 | مادعالاب دف ل7 موال للو هير دنكسالا انج اهاهمدتت 1 ظ
 ظ . 10 مز قا ا يرد ملح نولو دبؤملا ىئنل

 أ ىلع مكح دقو باقلالاو تتراا سس م مهدي 8 ماع م كلا

 وح يمهف ىلعو يأس دو# و يماح لاعلا ديعو تمصع ةهيلطو يلاررع

 /ىنلاب هلدبسا دق يوبدحلا لح نكلو مادعالاب يتاس بوعي و يمهف

 اانيع ىلل مهافنم نم اوداع نأ طرشب يرصملا رطّقلا جراخ ىلا ديؤملا

 لا مادعالا م 22 و در قحلا

 راطق ىلع م-ييلع مكس ءالؤه لل اسارا ١889 ةئس ربمسد ال يثو

 ظ زكى م ناليس ىلا امم اورحتاو سيوسأا ىلإ مهود ضعب مهعمو صاخ
 : 18 ١6 8 مويلع 0 ددو 5 الا ىح هش ٌلوديعم مهو مكادلا م مهام:

 | الاء اع بحاص مهم دقم 00 ل ضعيلاو 9 يف مهصق يو ظ

 3 ا

 معمل يناثلا يملح ماع يوبدحلا وه نم وحرب 2 أح لز م ا

 تت -_ 0-1 سس ا

 50 اوفعو اودخ م



 ا
 0 ا اشأب بغار ةرازو 0 كلذ رلا ىلعو

 ظ ا أشاب ضاير ولتلود نيعو اهاكشف هذب دج ةرازو قيل أشاب

 ظ ةهىداهجللا لان قطلاشاب ريو ذل

 ا ةطوخسملا نيب نوسارعلاو زيلكنالا كنتشا سطسغا +٠ يفو

 م يفو ًاضيأ ةمصللا لعو امهلع اواوتساو زيلكنالا رات ةلعا

 | ربمتس ١١؟ فو هك لتلاو ا نيب نيداصقلا ةعقوم 7-02 هنم

 يبكلا لتلا لع زياكتالا مجه

 ان اعلا ىلع اولوتسا ىتح ةميقد ٠ نم رثكا 26 | اقبعأم وحضه

 اوعشو تاتو نؤملا ىلإ اع اولوةساو لجر م. وو اولتفو انقل ٠: 4ف
-. 

 | ليلا ففضصت كمت 2 هعاسلا 5

 اشاب ينأى مع موسم دقم يب ه ّ ةمزهملا دو تاوطخ

 ظ تاوتسا رصم ىلع ةمحاز يِهَو 000 هن زياكت الا داوي

 يف ةرهاقلا جراخ ةيسابعلا تغاب ىتح تراسو قيزاقزلاو سيبلب ىلع

 تاخد يللاتلا مويلا مسابص يثو 0 حس يف تتركسضو م9 ةنس را ظ

 ' ىلا ىلساو لارتملا لوصو دعبو اشاب يىبلارع ىلع تضبقو ةملاسم ردم ظ

 تملسف هم :+١ اهتلبف راوأللا تك للا هوو لارتطا ]0 رهاقلا
 | طايمدو ديشرو كيعم 2 8 قفا هش مايا ةيسمج ةدم 6 5 3 ْ

2 

 ليتلا سوفو مطقملاو هعلملاو هما ءلأ يف دونما تانك زياكن الإ ل -او

 | يتاس دومت و يباع جدو نيدباع يار يف يلبساو ل |ارنإلا لزنو ردع
 ٌْ نوجعس ْق امربغو ة.يسابعلا ع نحمس يف هماقلا



أ 00 0 0 50 نا 00 لوجار ءلا ن0 3
 كاذ د

الاو ناسرف ق1 آو هدا تانال 1 ةعرا و م
 مفادم ”هيراطبو ةيجنوط ي

 نانرتلا شمر
 اع تييراج لا هبزلكت الا ةودلا أها

 ةاغشملا 0000 تاق

 0 ورد ترسو ا مك هيحنوطلا ن "تلاع ملأ 0 0 2 راو

 يدنه يىدح فال 1 ةءسلو ناسدنهم 0

 بوجدو ةهيردملا ىلا سطسغا ؟ ختراتب بنك دق يباع نا ىلع

 ' لاملا نم افظكو لجر ١ فلا 6 هل |! ةعواف |اومالاو احلا هدادهلا ْ

 برحلال 1 |

 لقاعملاو يباوطلا ديدشلو تافاكج 9 هبوشت ف اي ناك امو ظ

 أ

هعاباو يبا رع نا.صعب ىلاعلا فايلا نم روشنم ردص ذأ ةس رأحا 1
 بوجوبو 

 ةعاسم طرا كف راوتملا اكو هيوندحلا صا والا ةعاطلاو ل هما | ْ

 هساماو هلامآ بيخو
2 

 شدحال اماع اداق يلبساو لارتملا لصو ىسطرنعا روش تقص نه فو

 0 و ةدب لح ةوق ةعمو 000 ال
 ةطلسلا ديت 3 هنأ هدافم نالعا

 ةعقاولا تاجاو ا رفك ناشدجلا برامتم ؟؟ و؟0٠9١يفو

 3أوم
 مهعفاو زيلكت الا لتحاف يداولا ل : ىلع ءودحر نيب ارعلا ضعءب رفهش نع

 ريمكلا ا نيصحتل بهذ دق ىلا ع 0

2 
 ظ
0 



 هدف

 اةلطولا ةيداهملا ل لما م 0 نا هيف 1 سى 5 ةداهلل ١

 ظ ظ ةيرنصملا دالبلا ىلع ايالبلا هذه لك رج يذلا وهو |
 ظ وم ب عمج اهمدع 7 يو 3 ةيح الص يارظتلاه: || باطب كلذلو ظ

 كرر انفك ردا عا وةمصاملا تتاَنود نم ةفأ م ة 4..ءمج يباح |

 6-6 يودملا ماو اما معا ص. ماقو برملا لع 5 مس نوجو ا

 ا -- زاودلا مك ىلا ابلس راو اه هل تشو ١

 اشاب ىل ءامهو نا 1 اع تخت و ك اذملا دعو وضو د ادهم ةناققرو 0

 ولو ؟4 ىف اهاغلف اي ىلا هحوتا يف ميسلا اشأب 00 1 5

 نالعاو هيداهجلا ةراظن نع 1 لزب صاف يوردألا ومد الباقو |

 هنلا دنا زاحتاو ينارع نايصع لالا باباس 200 يف كاذ ظ

 هيلع 4 همل ١ 2 لك قلم

 تا دادعا ناو رتش هيل تاأ ل يا عم يباع ناكو

 عم ا يوبدحلا نا هف لاق دالنلا ْ 00 يس نيصختلاو ٠

 يبارمع ىلا اولامو نيلهالا رطاوخ تراثف دالبلا ةعاض نع زيكتالا |

 0 لزع نال هيلا لصو امل ةمصاعلا ن ملحم نا ىت> 0 وح لك |

 78 ؟ ذملا يوبردخلا ري 0 دامعالا معو نطول ١ نغ كك دم هواه ررقا

 فب رشلا عرشلا دنا وف نع ل وكل |

 هءردتكسالا لمر ىف اوركيعوينوسا رسال ىلإ ا ل

- 
 .ةركلا م-ييلع ةداعا مث حافت لف ىلوالا ةرملا ةةزيكتا ةقرف ميرضف |

1 



 ا 7

 أ اقابذارهزو اشان 50 3 كب 000 2 د را 0 ود وطو كن ٍْ

 ' يار ل اوطاتءاو ةداسلا ن< 0 رس و سراف ٠ 1 مهانأف مهريعو

1 

 مهاعءدتسا ىدح اوثط م نلف أمم 2 ن“ لّتفو أهقارحا دا_صشل 0 ْ

 3 حك

 لاريم الا ل سرا كد 0 يوردخلا ناتحا يدب نيب هلاجر عم توج ا

 ع 3 ْ

 انوضو يلاعلا بانجلل هيام يارسلا هاجم تسرف عراود ثالث روميس

 4ع احر ةأاحو هناي ْ

 - 4 9 9 01 . 5-5 ٠

 0 سارح يارس يد داعو اهلا هدونجن روُميْس لزناو رغثلا

 ليجتتلاو هميظمعتلاب يا رسلا ةحاس يف وهلاحرولاريمالا امهل امفاشأب ش /وردهةعمو

 لالخ يفو عافدلا ا راوذلا ردك ىو ع دعف نا[ زعااما

 ١ هنأ ماسك هناف اكول ؟ة٠ ةعمو ةيشايكللا ل ادعام هيلا اوداعف 0

 "شاب بغار ىتكف ”هناتسالا ىلا اشاب شيورد رفاس كلانه هتماقا ةدم

 ا ارحا عسي نأب روميس لاريمالا ىلا راظنلا سا سور ةتمصب ٠

 | الآ سدل اهنع لوتسملا دوي وبدلا ماوال ةفااخم ةلبقملاو ا

 ظ لا لاتعمل ى جاف نيتلا 35 ًارىلايبا لاررع ىعد-اف يوبدخحلا بانجلا ثعو

 ' اهي وكحو داللا 0 0 ها عم اهحرابو ةنيدملالا ريمالا مساذا

 ' ىف ةلوادملل 0 5 سم يف راظنلا ساحب عامجا 3 يل 2

 اك امئاب يتاس بوقعي ىلا لسرأ يويدخلا هنواجب مل اأو الا اذه |



 هي اا

 ةيرصم اداليلا ند هرتاكنا لصانق تحسنا ويو هياغل ب نمو

 ةيردنكسالا ُ نوقايلا لودلا ل اتاك ه2 ةعرس ريغ كا مسح

 قيل نمو يارس ياش 0 يوردشلا ن انألا ناكو ويلوه هناغل

 ظ لناقم 0 هع 1 4 دب ايقوحلا ك أيش يبارعو ظ

 هل لا |سرب نا يلاعلا ىلبلا نم لودلا تبلط دقو

 ةدايسو ةلودلا قوقحن ةفح 1 ا تعدو هرتلكنا نكلو

 ةرتكنا تذختاف دولا لاسراب ىكياسلا تايبلا ل رش را

 ثلا روميس لاريمالا كا تزعواو ةودلاب اياحاذدتل ةل.سو كلذ

 الغق كك نك كفو اهمرضو ةيردتكت سلا نعل 5 لسش

 يرق لوطسالا تاَخِسادْع هردنكسالا روم لاريك ل

 ' يزيلكنالا لوطسالا لياتق لزت ملو ةلوهجم تناك ب ابسال اهاف ص نم

 ظ ام ةنسوناو ١١ حابص ن ,م7/ هعاسلا نم 7-0-5052 الا:نومع قشر

 ظ قو اكد امض 057 ىتح رهظلا دس فصنو هدحاو هعاسلا ةنأغل

 ظ ميلستلا ل لاحتو تالحاو ل يف دورأبلا عدوةسم

 رعتلا .لالتخاا خف ةيزيلكتالا ةراحبلل دبل نا نورا نم امو ّْ
 .؟

 0 ناملس ناك اروف اوه ردنكسالا نم رارملاب يلاهالا اونلعا ْ

 ةيريتكسالا ا يح 1 ذيل تا و اولعُمف ةنيدملا قارداب عاعرلا ْ :

 عيرملا رظنملا كلذ لوه نم للاب ذايعلاو ةبهتلم ران ةلعش ظ

 يلاعلا هبانج ةيععو لمرلا يبارس يف ادم كاذ ذا يوبدحلا ناكو



 : ماططلول

 ”لاردللا انه لقحاف لاواملا اذنه لع لاخلا 00 ل عافت لاشاب

 ظ اكل اكس هلو لك اتنيعو ليسراب مهاياعر او رصاق لودلا لصانق
 ظ ” مهنم نيرجاهملا لقتل

 | ةدلقعلا لكذ ةرازولا تزيت ىم هنا تك لضاتقلا نظ دقو

 بغار ليعامسا هقدر ةديدح ةرازو لا يوردحلا ووس ىلع اوراشأف

 الح ةرازولا هده 3 راف هداهجال ا أشاب يباع ءاشاو اشاب

 اة هود اح ف ناك ركل يعدل 0 يودحلا زدكصت+ نا لك اخملا

 كيما رع كلَ ءاخا ينوروك ذملاوغءااردصأو يودملا لبقت 00

 ' نابلا ىناف ةلكشملا هذه يف رظنال ”هناتسالا يف رقؤم دقع ىلع لودلا

 بجوتسي ' يشب 'ينتال اشاب شيورد ريراقت ناب ًايعدم لبش ملو يلاعلا

 0ث اذ رع ريللا اذه هفاعمادسي نيطولا تزال .دادؤاف لالا لامشنا ١

 ظ قف تاركملا نم كترا م نك تار اونلا7 نع 0 هر

 ةيشرلا ردانبلا نم اهريغو ىربكلا ةلحلاو اطنط

 ةيلودلا ليطاسالاب هعايسشا ماما متمال كلذ لالخ يف يبارمع ناكو

 ةلالج منأ ”هثداملا هذه رثأ ىلعو اروكذم ًائبش هيدا نكت ملاناكاقلطم
 ىلع مدظعالا ناظم"

 اك اجه خو فارع نع تدهملا يف :اعاسلا 30 ١ ءاضر ىلع اللد

 رتلكنا ةلود ىلع هدعاسأ 7 لودلا نا هيأس وه مهعنشل يباع ظ

 ملعأ هللاو بناجالا ضعب ةعاوعأتلاو 3 هلع 00 الاد

 ا

 ٌْ ا لوير رملا ها ناش 7 ماسوب اشي و



 هت

 10 نار نم + نما[ ودلك اذ مالا لا كلذ عيطتسال ا

 ةسماخلاةغاسلا ىتحارمتسم ارتاد تيتلاو تالا وس سكلا 00 ١

 ةدايَش اوريس نا دنا رظط_ضاق روك ذملا صالا ءاخ تح ركل ل

 طو ريم تار و عاعرلا نوهنعورطاوألا نونكسير ثلا عر او 1 طظفاحملا

 لثقَو ةريضصبلا _تارغ دس كادر نكيلو عئاظفلا نم هنورجم اوناكام

 نيسطولا:نيملصلاو نيك لا“ 2 2

 هذه ىلع ترمتساو ةرجاهملاب ساناا 0 يلاتلا مولا حابص يو

 كيلا يرد رطقلا نمنيرجاهملا ددع غأب ىتح مايا ةعضب ةلاملا

 ةردتسالا ب 2 امان اليطمت لامعالاو لاغشالا تاانمتف ةم

 ا نز الو نام الو يل

 تب رطضا ةمصاملا ىلا ة 111 1 م ليصاش تاصوالو

 أرغات يواكشلا لودلا ل ا ضاق مفدو تااجالاو يلاهالا نم اهبف نع

 3 وما هنايصو نيس روالا ىلع ةظفاحلا | اهئابشي وزو ند اوباطو م4ودمىلا

 لثتع يبا رع لمح نا دعب ةمزاللا ةم :ءالا 1 رطقلا ءانضا عينج يف >

 قاءم هير دنكسالا ىلا وينوي ٠١ يف يوبدحلا ةيعمب ءاجمث يوبدخلا صوالا
 نا يوبدخلا ىأر امو مفادملا قالطاو ليجبتلاو مظعتلاب الب وقف نيناملا

 نينو لا ءاةوقلابالا نطنال ران ضيمو ثداومحلا كلت دام تح

 ا 3 رارمةتساب قئاو ريغ هنا يزياكنالا يب وحلا بئار رمل

 : 7 شاورد ا نال اهءرا ىلا ةدحارلا هان ةداعال ةساهع وق يجب 5



 كا

 معو تدحم نانئع م وح ةيردتكسالا ندصاق فايرالاو رم ظ

 ةيلودلا ليطاسالاو رحبلا نع نوديعب

 لدعا ترك واع ملا نيئحاتملا دوو ”ةياردتكاسالا تهذرااكو

 اديطو ع ءاضغيلاو ة ةلمدلا توهتمحوو نيسارع )ا ءالخو هن دأ هلا

 ' دخا يناثلا قيرفلاب عاشالل لوالا قيرفلا دصاق»ه تهجونو بناجالاو

 مهوكرتو كلذ نوينطولا كردأف 0 000 ريخالا قيرفلا اذه

 حب 5-7

 - حلا 0 رهظ دعب للا ناك امو اقع لفاغتملل 0 انأسح ردعغلل

 يداونلاو كلب مرحمو هلق نوهزسش ا منغ هج وموت 0 ا

 عراشلا 5 ىصلامو 0 نيد طل ماصخم هنتوا 6 دا4 ا

 ءاجرا ل توب تمي هيومد ةعقوم راص ىّتح عساف 0 ,الا

 | داب راو دل تعدراو لزانأاو تويلا ىلع ةراغلا ىلا تاصت لا

 اح مق طيفه 0 دل لفاسالاو

 ا

ٌ 

ٌ 
 ا

 ا
 ١
| 

 إ

١ 

 ظ ب 0 ق : عاعرلا عم ريدم دق هط ا وبلا ناجح كلا

 | ايرامتم ناكمناف ليدنف نسما رغثلا طباض اما و م اظفلا هده

 نم فاجالا راك نم نوريثك حرج نأ دعبيو هل زنم َ مويا كلذ

 اشاب ا م نانون او ةم_-سورلاو املاط .او هرتلكنا لصانق مهم رك ذلاب

 ةمد رش لسرب نا دا ياللاريما دواد ناملس هودكسالا 1 ةامع يفطل

 "ا ركتملاهذه لثم نع للاهالاف اسال ناسرفلا نم ةيكوكورك اس

1 
1 

١ 

 يي



 لا

 ْ ١ لك 3 0 أ| 0 ءامعز نك ا لادلا كيع 2 ةسلكلا ظ

 رشلا مقافن هن و بطلا 0 د يوردحخا ليزتت أهف ناطي .ة 4 طخ مم مه

 ةناوملا هءاك ناك اك 5 يلاغلا نابلا ريخأ دق ىوب دعا نآكو

 | رضم ىلا اهلسراو ةنايعةنط لكشم ض ناطلسلا ةلالح 0

 ةداعاب يوبدحلا را هرم اجلاود>ا ّق رظنال مايآ نول دعب اهاصتق ظ

 1 0 8 رف 0- دقولا لصب 8 هتراذو ىلا ينارمع ظ

 مهاياعر ىلع نم الا هيف مذ نمضالودلا لضانف 1 اروشنم ىبارعع |

 دانس او نموا خف 0 طرشن يرصملا رطقلا 0 نه مهريغو

 ساو يوبدخاد د4 ى ِي 20 عضوو هنر ضال هل نعام ا

 ةقالع لك ماعقو مب 0- اضتخاةواظن ظ
 ظ ةطساوب الا ةسروالا لودلا عم

 لانا
 ظ اشاب ميلح سنربلا ةيلون يننومس هؤاقفرو ينارع دخاةرتفلا هذه ينو

 نيصحتلاو تامهملادادعاىلا اوتمتلاو قياسلا يوبدخلا مو-رملا نمل ظ

 هستلود ناب حسرصتلا ىلع هرتلكنا ةيجراخ ريزو لمح امم كلذ ريغ ىلا ظ

 ظ لصو ومو / يفو هتقادصو هصالخال يوبدحلا 1 نأ ديرب ئ

 ديستلا اغا" شورو للفن هل ردت ءافرص .ىلا ينوامحلا تشل

 ظ يىوبدألا نيد مقاولا فالخلا ْف رظنلل أسأ ر ةرهاقلا ءاح يذلا ين :اهاشلا

 اهيرصملا دال

 ا
 ظ
 0 ءالطاب ءايأ زملا نم ا فاجالا 21 وامر ن1 يو ظ



 ٌْ ادقو 0 لب وطلاةلوادملا كعبو هوبلف قدلتا اذه لخا سلاحا ظ

 ةرازولا قيل نا طرشب هللا همحر مهةفاوف هوفطعتسل يوبدحلا ىلا مهم

 . ةداعلاكمّمي واود ىلا يلاتلا مويلا ينراظنلاهج وتوالمفكالذمتدقواهز 5

 يبا مع رصح 34 < ناطخلا لاصق 5 كمل لح ُُف 35 اذهل الامأ ب اونلا ظ

#» ١14 

 ةلوادملا ىلا نايعالاو ءاملعلا تاونلا سام 00 واما يفو
 ا _-

 | هيردنكسالا هأف يف واس رفلاو ةبزياكنالا عراودلا يس ا

 |انرفو لا اليكو و مدق ودام *ه يفو ليواقالاو فواذكلا تدادزا

 | يرصملارطقلا نع يبارع ىننو ةرازولا طاّمسا هنف ناي يك نع ا

 اتانرالا ىف اهيبلع ردح تح ىلا يمحهف يلعو يمحهف لاعلا دبع داعباو

 00000 ف رطل ىلع ضف رق ةوقلاب كلذ ناذفتس ناتوذلاف الاو
 . ةمواّقملل نو دعت سف نحل امادن رباخيلف يللاعلا بابلا مف ةقالعل ودل نك نال اع

 ' نيتلودلا غالب لعةجملا تماقأ نا دعب ةرازولا تفمتسا وبام ؟ ينو

 لطم ةراشا نع 7 رىباف ةرازو ليكشس اشاب فب رش فيعف اهينانطو

 ' تمصع هبلط لاقف نيتلودلا بلط ةيداهللا دفنت نا طرشب لبق مثهيلع اسنرف

 ظ امعابلطب نيتلودلل قحال ذا ديفنتلا ائيلع ليحتس نك و نوعيطم ع

  دونجلا نا ارا هير كسلا نوع فارع درو ةرهاظملا هذه رثأ ىلعو

 امم م روع مماو نابع لا ههيلَعار ظان نولشال اهف هيرصلا |

 أ ساجم عمتجاف دساربف ملا ا دعب و ةعانج 8 ملكا ثدحل
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 ذا لبق نم نيينطولا هب نولماعب اوناك امم ذكتَقو , موماحادق يبكربلا

 هلأمعا نك“ نوم دتم 0 هعمل امو قاد ودتملا ل نك 7 لغو

 كو مهن اجو ن 7 لع نمت لب ام هل نوديكيس مهناو هن رجاو

 ا 9 ظ ندحبتلا وهعدوا و ًاقاس هند أهحلال 5 رظان ناك يذلا ققر أشأب قاع مم دق#

 يك اما دضاودسلاو 3000 8 0 | 2 مم أح ا

 مم 3 21 مهد ر جو و ناكر 9 | ىصاقأ ل يننلاب م كو

 اننا 0 امدشخو يوبدحلا 1 ترص ىع املو

 هبفلاخ راظنلا سلع نكلو :طقف رتصم خرع داساالاب همصخم ل

 مدع الا يوبدحلا ىلاف لوالا مكحلا ىلع قداص ناي ها ٍَق ظ

 م الا | داع وام ١ 0-5 7 نيد فالملا 2 هيلع رار ةالا

 تاع الإ" ناك اذإ 0 ا و لودلاءالكو هناننأ 57 أ اعامجا ةينث|

 هر مهم واخ ل ١ لا هذهت قاوع ند ا قدا ىف رصغلا

 سام لخادت دقو ةيضرم ةجيتننودب نضفنا مث نوئزحم مه الو مهلعا
 ىلع. ضرمعتل ةنطل هنم نيع مث حلش م ' هتكلو فذاك حالا يف تاوتلا'

 يمحهف .قطصع ياس دوم لدبتس نا. طرشن نيلحما حارتنا يوبدملا

 ةرازولا لبق ل اشاب قطصم نكلو كلذ ةومس لبعف ةرازولل انراخأل ٌ

 لامعالاو لافت الا تك 2 دوعو ىلوالا ا تداعف أ

 70080 ندنول نم يقربلا بلا دروام يع اسال وملا نم اقوا



 هام

 8 نيلصنقلاةل>ادم ضفر اوررؤ راظنا ا ةدافأآ ف ب اوتلا ةلوادم كلمنو

 2 ررقام ذافنا يوب ذا ع ا ان ٠١ هجوت رباربف ؟ يفو مالا ف

 ةرازولا ء 2 وأ مبدع

 هده يناش مل يرش :لودلا لطاتقو 00 وادب هما يفو

 لزاتتب نا اشي لهنوكل شاب في رش ءافمتسا اهتجيتت تناكةلوادم ةلأسما

 ار قلو اكان اسد وما يوبدحلا باتملا ىدختاف هءار نع

 ظ عمتجاف يك ل اراظ اشاب يبا ع 00 نيعو لثتماف ةديدح ةرازو

 ' ومس ةملاممل اوهجوتو ادعاصف يساغالوق غاص ةبنر نم ”هيداهملا طابض

 0100 1 2 هن وو قاتمالاو ةعاطلا تابجاو هءانطل اومدعق يوندخلا ٠
 5 ةضاللا رع قدصو ناونلا نئاجم ىلا ةرازولا سيد ياس اشاب

 ْ 0115 لافتخالاو ءافتعالا 1 عدوذ 00 ا و

 را روف كاذ ذا اولفتخا دنق ”هيردنكس دال لاو رسم يف يلادالا

 ظ رابتعالاو راقولا ل-# يركسعءلانزألا ا تالت طولا

 ءارطالاو ءانثلاو

 هلع متل هيرحبلاو ة 3 نمار يدر 51 لع يبا سع ىلوةسا املو

 ١ طابضلا نم نرثك ةقر ءا ىعس من ءاول ةارء هلممز لاعلا دبع ىلعو

 00 ا اجل و مكامضلا نوناق ريرد هناك ذأ لحم 5 لوا نيسئطولا

 اللا ديد ظن مث هحيدمو هركش ىلع ةنسلالاو هنالوو هبخ ىلع بولقلا

 0 يالا 0 كح كلذ نم مهأ وهام



 ها

 ا قاع مف هد 2 اردا تقارب 2و هلم الدب دب يناسالا

 م كقدمع يب دم ريمتإاس 18 ةيضاملا هنايلط ديف

 ثميحمىلا هحونو ىداه> دفو تلاع هيلطل | د هب كيلا نيناوم

 هنرازو كا 4 رلا حاس را هأ 0 أشا 25- هما مدق !

 كلختا “بتال داتا لاع ساتر دط روكا 00 9

 نم لسرع دفو رصف ىلا فو رهشلا كاذ تفكن ىو ةنلرلا

 مايأةرشع ةسهاتلا يف ثكف هب رمد لاوحالا دةشتدصش ن 2 لت .

 ا تايكتسا انا هيو اللا ل داعفالب وط هماقالا تج>وتس ام أهف 11 2 ظ

 ظ 8 رضا رايدلا ِف ةحارلاو نمالا ْ

 ةءاهالا مكاحا مي د يلا هلا - و د ةنس ريشو 0

 0 1 0 هننح فلا ١مل .يناللةناسو

 ْ اهر ضد 00 هداقعاب لفتحاو | أشاب قاظلدت هما ان "رب اولا! ظ

 شلخلا طش ف هساعر يف نين مالك ' ةساجلا حالفاو قب ةاسلايوبدحلا

 ْ مدقو اا ةعاق نا أشاب 5-5 م ءاح امىلع ةئس راعي ؟ ينوهحاجتو

 18يفو ءار جل ءاطعاف هدانا ”هبرالا هأ ةلوذلا ةدءدحلا ة هم 02 5<

 تتكدتم ١ قو. ةنازغللاب قلمس ايف ناطنلاو هبا لالا دال مقو هن.

 تكن اذن انتر لبكو نا اهدافم باونلا سام ىلا ةدافا راظنلا سا
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 | تو رغتسا ةلوادم ماظعلا لودلا لان هياللمزو ىو دملا عم لوادتف

1 0 0 

 دعب حيردتلاب يبارع تابلط ذافنا ريرقت نع ترفساو تاعاس ثالث وحن

 5 اي .لاغلا ةدللا ةراغ

 لاحلا ةعقأ 8 رع ا لصنملا ذاع كد ىلع يأرلا رقتسا الو

 موحرملا 5 تي راز ولا طامضا ع زمأ ةنكلو ليقف

 ةركسملا ءاعر ةلدهمت اذانالا ىنأف ةديدج ةرازو قياما

 اذه ىلارع ليقف كالذ لع اع دالخلا كا مدقو ةرتعا وأ لاثنماب

 ةيداهجألر احا ياس دو نب 3ةَواَرَولا 0 ةذافادت وحارتقالا |
 أ ا

 ظ -لشتماف طاسمد ىلا 0 لاعلا ديع رفاس ناو ةيقرشلا - 3

 ْ 00 حاجنلاو زوملان 0 ” ىلع ينطولا ترا اع انهَد طخ يسمشلا ظ

 نم ةماعلا لبواقأو ةضأ ا داع 0 تك اوملا ةدها

 فناجالاو نييئطولا ظ

 اى باهجب ىف لوعح . ةمرشلا ىلا هلوضو دس ىنارع ذخا دقو

 هيلع تضرمعو ةرهاقلا ىلا ةموكسلا هتبطف خئاشملاو دمعلا نيب هيدابم
 ٠ نوكل ىلوالا ضفرو ةياثلا لبعف ”هيداهملا ةلاكو تضم 5 ءاول ةمر ظ

 ذخأ ةديدملا هتفيظو مامز + دعبو كابل الا مومع لب 357 طيسم ْ

 | خيشلانييعتو ي- ماعلا خيشلا لزع يدبجنو اغا هلزنم يف ا هلا دمعي |

 كتكات" سس سل ككل مشمس ةيدوحم

 1 ندس>و ميد هلئا ديع نم 3 بطخ ميظع 0 رفاسو ناكاغلا 1
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 ظ لمت نا ل [تالعملا هيأ 5 وهو كلالذ ل نك الا هيلطب ينج د

 ' لماغ 4ع هب امئلاب 0 لصنف مشو لعمق يارسلا لخاد ل

 لاقذ يلا ع

 ناو .يو ديلا نمئاضخ نم. ةرازولا طاقسوزا كالا ةرضحاي ملعا

 ةدايزب نْذومال ةيلاملا ةلاح ناو ةمالا تاقلعتم نهوباوتلا سلخت 0

 ْ علا نواق لع 5 ةتامطو ةحارب داليلا 00 ع شدا ْ

 مالسالا خيش 0 اما و هيلع راظنلا سام عالطا دعب هديفلت لمتحيف ظ

 لذ باطأ مل يننا يبارمع لاّمف ةموكحلا هيلع دنتست ببس ىلا جاتحيف |

 هذافناب رانا .نردلا للعالا نال هلل ناسشلا 0 هلك

 ظ 3 هك 2م ةلاحلاو 55 الو مهدالوأ و مم وخا دونما ءالٌؤه ةطساوب

 هذه ذفنا ملام جا را تيارا حرب نأ ل باطلا اده نع لزانُت ْ

 لصنقلا لاَقذ ةحاعلا مظع هيو نطولا لع 2 املا ديزل

 ١ ىثخئاذافنا ةوقلاب كتابلطظ ذافنا ديرت كنا كمالكل الخ نم .رهظ

 نم الود داتقلا لغو خ هيود 5 || عايض نا يف : ارءهباجاف ديرام ل م اذا ْ

 بر 5 نم انو نا ال قوة وعاا اننكلوط 59

 ع

 | خر دع انتماء هلخ نادل انو ؤش حالصا يف نعت ناايبلا تدل

 | اذا لعفأ اذام لصنملا ةرضحاب كلو ا ةلووهسلاو ة ةعارشللا نهد نكم أف

 لخدو لصمنقلا 8 طونملا 2 هل وق ناوج يدع هأذ هك راق لأ /

 انفع طيدشلاب +٠

| 



 د 2
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 ظ عوضخلاو لاثتمالاب شيملا هباجا يللاعلا هبانج لصو الو مهدالب و مهريما ظ

 هدم لف ةيسابعلا يف يبارع رك لل لفل هك رسل مهحربف

 ةراظنل لوس وهو 1441١ ةنس ريمتس ه يف نيدءاع ىلا داعو كانه

 ىتح نيدباع ناديم ىلا (هّللا همحر ) هوءسلصي ملوءةرورغمل دونملا نا

 آل ف اشار اسللا لفادف قئالكا نم قولا اجدرع هاو

 54 ار.يبارنع اذوه هل اولاقو مهظعتلاو ءافتحالاب كلمالسلا ا ف

 ئ يلاعلا هنانج فرش يراوسلا طايخض ني ةفانح» تاحيفط داو

 |[ ماو اردكت رق اه وفصو يتلا || ةلاللا ىلع هارو كلمالسلا

 'ةطاحانب ر وكذملا طاضلاب ًاطات 0 0 ا ارك ءالعبلاة اك ف فوو

 هنع طايضلا دعبو لٍحرتيو هفيس دمع 3 35 مصعماب راو

 مدق ىلع هداوج تناخ فقوو الاح: مصالاب عداصو لثتماف

 د1 ل هيسذلا اذ نم يوبدحلا لاف راقولاو عوضخلا

 1 رالاربم ة ةبسر ىلا يناقر يذلا يالا يديس وه يبارع لاقف

 ةيقر دعب نكلو مم ع ات ادنخ كلذ م كلا يوبدحلا لاهف

 | لا ىآ يذلا بلا وجامو ئودحلا لاق يريغ طباص- ع5« وحك:

 0 2 ياالوم نم س* حال ين ع هناحاف ةرهاظملا 07 لك انه

 ةدايزاتلانو باونلا ساج ليك ا 5 ةرازولا ل اع ال وأ ىو ةلداع

 ' ءاسماخو "هب ركسععلا نواق ىلع ومس ف كا انك شدا ددع

 ”ةبركسعلا صئاصخ نم“ كلذ ناك ىد قود لاقف مالسالا حايش

5929 
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 هع

 (؛نيسلا سار يارس ىلا هقافر هلمخ 6 هط 0 تسهد تايرعل

 ا يركملا ل لا كش هرصاش دخالا يوبدحلا بانا نم د ظ

 برملاردك ًامراصايكح نيتلاسأر ىارس ىلاليسفلاب اى 7

 امفرف هيداهلارظان ىلا ةينادوسلا ةقرفلاي الاريما لاعلادبع هئم ظن وينطولا

 ةيزدنكسالا لارض وم اونا نادرا ماو الا لالا رسلان
 - ِء ع : 3

 5 نعرهسا ع امجحا ها ومدم ةسايرب اوعمت>او ساطسغا 6 8 اهون ف

 كلذ دعو ينطولا بزملا جاهذ هناكم انشا دواق نينعتو يداها نظل ظ

 .يالأو ةلغلا يالا ن لك اهلل نا هدأ اهلا رظان رع 3 < هل ةناها

 .اهنسا 0 0 اقم يباع كرداشلا ناش هنر ردنكسالا

 نم ميوبدحلا داع الو لعفذ مالا لثتعال 00 اريد سأل ةيقيرغتلا |

 0 رظانو يوندخلا ىلا يباع دك رصم ىلا ”هيردتكسالاب هفيصع ظ
| 

 ْ ىلع مزاع شيملا نأ ةساثلاو وا يف لاق لاسر ثالث لودلا لصانقو 1
 جس

 ارومأ اهتيداهج رظانو دالبلا ريما ىلع حرتقيل نيدباع يارس ىلا روضملا ظ

 وروح ال نإ ةثلأ هلأ يف ا غر اهذافنا بحب ةلداع

 ْ املف ةض# 3 لخاد 595 فاجالا نك“ يعن ىلع تارهاظلا هذه نم

 دريل يو داب ان طاثس | اهزك اس ىلا لكاسرلا هده تلدصو

 نا مل 0 بو تامل 50 كات ا مد رهظيل هباقفرو ىلا مع ىلا

 ظ يالاىلا راظنلاهتيمع و هسفن هح وب 5 تاره اظملا هذه لثم نع اوعديرب |

 ظ وحن مهتابجاو | وغلاخال نا ابضلا حصننو رو شين ةلاع .ققيملاةندباع |



 ْ 7 كك
 | ضعب مخ ع 3 مهعجسس يضا- ا ع ٍِظ كاتهو ل 8 ا

 ا 00 والا قودلا لإ يه 1 يفرم ايمو ناوي
 . 9 ا
 1 دونطاو ط اء-ضلا هداك ممايالا 5 ريدا لصو ىدح ليلملا ديلا نكي |

 ا نيدياع ةحاس ىلا مه اوداعو ارادتقاو وف حرحسلا نم مهوجرخاو مولا ْ
 ١ ا

 ا

 . مهصالخا ىل اء مهركشو ًابيطخ مهني يبارع فقوف ةميظع تارهاظع

 ! اايمج 3 5 لع ينناو الب زح كش 4 بلطمد ىلاو هيلا مهلايم 1

 ْ 02 "م امظ 0 اماحدزا ما ههجد لع كاد دا نيدياع نا ظ

 اذويشم 2 ةرهاقلا يف مويلا كلذ ناكو ادودعم

 'لباقو ةرصاعلا نيدباع يارس لخد هتبطخ نم ننارع ىئبتااملو ١

 نعو هنع م ل1 اسلم (هيلع هل هللا ةمحر ) قباسلا يوبددلا ومس ظ

 .الاح ”يداملارظا 202 ناو هب ركلسلا | مهشاظو ىلا مهتداعاو هيليمز

 كن لع همال نا د_عبو ةشاشبلاب هومس هلباقف ش لا ددع ةدايزو

 1 3 ممداعأبو هيليممز نعو هنع ومعلاب 9 دي اقيطل 0 تارهاظملا ظ

 هيد أهحال 1 رظانأ شا ياس دوم نيسعتو هند اهلا رظان ل رعبو مهتيالا

 بناطخال الصفو هلحشملل انجح هم الدب

0 

 ظ َ ارك اش ارو رسم ًارفاظ يوبدحلا ندل نم يباع جرخ دقو
 ا مفناك اذوفنوةوطس دادزب نيملا كاذ نمينطولا بزألا لعج امم اذهو

 | يف ثدح مث لبق يذ نم ةدايلا ىلع | 1 نيذلا نييئطولا عيمج هيلا

 ىدحانا ىهو امل ةمهاال "هب ردنكسالا ىف ”هنداح 18481١ ةئس ويلون ؟ه
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 ا عداد دبأو 0 ىدم نذيقم مماَش هال ا 0 راو مهمدس 2--

 "لاجل دعو يف يلع عم د باق ةكرتلاو ةك رشلا ةطلسلا لسد

 2 رسام لك هكر اهيداهللا رظان ءادعب ةرهاجلا ىلع يملح

 ظ شرجلا طايضنوثحنو يح وف ليعم د لزم يف عامجالا نولاو ارد

 داجماو نوناقلا اذ_ه ءاغلا ىلا الصوت مه ةام ةورد ككل ىلع نيباطولا

 يسكر شلا بزملاب هتاواسم ينطولا:بزحلل نمضي ام

 هولامسا ىت> دونجلاو طابضلا نبد راكفالا هذه نوش اولازي ملو
 :ةمزاللا ناعالاو قساوملا مهيلع اودخا: نأ دعو هك اوكلا ةافا 0

 .طابضلا نعةباينلابو مهنع ةلاصالاب ًابهسم ارب رقت اوبتك عورشملا اذهذافنال
 رظان لزرع هعش نود راطنلا نيلخ ةساوس لا مسيهللا اموملا

 عمتجاف اياعلا ةقيظولا هذه نير دللأ ني نطولا نة درع نش ”هيداهللا 1

 باد 1 اواو مكحو هريرةلا اذه عوض وه يف لوادو راظنلا ساحم ظ

 2 )للا ىلا مماعدتسساب صصالا ردصف ”هنالثلا طابضلا ءالؤه ظ

 ظ 0 نحسلا مهعادباو مويا ء ضيقلا ءاقلا كلذ نم دصقلا ناكو مكسطلا
 يحسب ع

 ا
 نع امر ىنطولا تزعل جمل لع ناك ىذلا اش ياسو نكد

 2 ع : : 3 5 ع ع 0 ل

 مهيلا لصت نأ لبق مكملا اذه تاب مهآبن أو عرسأ ايسكرش هنوك ا

 رس ىلع طابضلا فقو اماف ةميخولا هبقاوع نم رذح لع اونوكيا ةوعدلا

 هيف مهعوقو نوشخم امم مهتاقول ةمزاللا تاطايتحالا اوذخأ ةلاسملا |

 سم٠ كاد وبلا صضعس نيل ودحرصم م-ملا صال ل ماس كلسعإ اوه>ونو '
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 ا رطدم مهني هلمجحيو فطاوملا مهنم جيب. ام ةرثؤملا

 ريخأف هجوت كرابم اشاب ىلع موحرملا ىلا ةيعملا هذه ربخ ىمن امو

 يف ىعسا هللا همحر هومس 1 هيرسلا اهدصاقع قبسالا يوردخلا

 نا نسحتساف ةلاعفلا ا > الا ال نيللا ةعاسم نكن و اهعاسم طابحا |

 ا ١١ فئاظولاو ”هيراختفالا تاماعن الاب يعامجالا اهماظن دع قرش

 ١ انو الاح هوتاف هبلطو يبورلاو يباع مهو اهرأب كك نع هولا ىعدتساف

 0 مادا الو مهو اهظع ًااحرت مسن بحبو هندي نجل ولع ]

 ىلا مق ب ةينطولا مهثوةح عايض اوروحاو لور دارا مك[

 "2 انلخو اطبابط «٠زع منأو مرا ناي ىلا تعا اذنلا ضان

 ءامعنلاك لت نعةوالع ءانس> ةيظحدادها يذلا نع سع مهممدقميفو ماقنئاق.

 7 قيفوت هل روفتملا هال مكحلا نع هيلا راشملا يويدحلا لزانت املو

 | ةمدقم يف يلارع 0 ١ملروو ه ١395 ةنس يف قباسلا يو.دحلا اشاب

 ”هيركسع يالاريم ةيترب هيلع منا و هنع بذلاو هتعاط ىلع اومسقا نذل

 )0 امنايولاو بترا نم ريثكب ةيدنملا لاجر نم: ةريغ ىلع منا اك

 هيراختفالا

 نامْع هنداهإلا رظان عم فلتخا ىت> هتفيظو يف يبارمع ثكع و

 ا نك دج ةعر 1 هل يذلا نوناقلل لع لصالا ىسكرشلا يقفر اشاب

 تسو ايدادما تاونس سمخوالماع تاونس عبرا ةمدخل يركسعلا لع

 ” 1١ نط را قوت ًافاحجا ةلالخ * يلا رع راين عاملا تاو
 ا
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 نم اهتنايصو ةهيولسملا مهقوّتح ةداعا هبام ىلا ةهيدؤملا قرطلا

 ءارتفالاو يدعتلا
 دمحأ ناك هنويدخلا ةكيرالا شاين ليعامسا هل روقتملا ىلوت الو اذه

 نشدملا ف ًاماقاق ناك هنا لاو ةيعملا سرح يف اها ابكي اشاب يبا مع

 ١ ةيركسعلا يلا نع هداسباب ىمأ مث هتفيظو يف هااف مسمالا اذ

 18 50 بحاص نيبو قب رفلا اشاب ورسخ نيب مقو روش تبيسل

 ناس اهي دف مكح يذلا يركسعلا ساخخلا مكح ىلا يناثلا لاثتما

 /بلق يف ددج دق ل ادهو هيلا راشملا قيرفلا دو ةفلاخ ىلع هل

١ 

 | ل مامخن آلا ىلع هل عا ام كل دسل ةاعلا نم روفنلاو ضغبلا يبا مع

 ظ طايض نم د تريتك هيوضعو يبورلا ىل م ةسايرب ةفلو 4 هبرسلا ةفجحا

 ةئاس يول هتعدةسا نئتح' تءلب ١ 0 نييئطولا يرصملا ل

 595 3 ِف ورا ا 00 رجح ميو ف ١» ليس ِف فقاولا١ - كلا ٍْ

 ظ

 نرملا ُف لمخاو لقا اردم عوصم ف هتلمعو هيد اهلدآ ىلا ه 4

 ةبرومام نودب رصم ىلا هتداعاو هتفيظو نع يبارع داعبا اهتحيش تناك

 كلن“ ىلا داعو ةسك ازشكلاو لعايسا د ةدلؤف ىف رطشلاو كسلا |

 | كلذ لع ارباثم قبو ةجيهملا :ةنظولا ناظللا اهف هطخم هيلا هبل

 | اناس هج وت ةبايالا ها لالخ ف 3 هنأ لاَشو مل 2 راض ىتح

 0-6  ةيطيدلا يطخلا نم ةذتاسالاو ةبلطلا عماسم ىلع ابو ىهزالا عماجلا ىلا

 ةهباشو يودحلا ويس ىلإ ةسك ارفلا دنحأ هل ترش < ْ

 ظ 2 |



 فدع

 1 كلاش امواع>و داللا ءاكمل نورغاص مهو لاوطلا نوئسلا 1
 مهديزيام ىلا الا نوتفتلب الو اقلطم مهاياعر 00 اسال اوناكا

 هك هراحلا كنا نكلو 8 درت ردو يلمع عروة رح
 0 كحاب لاو كاذ ذا ممل تاسراف لاوذملا اذه ىلع محلاح مود نا ظ

 يطا نع 5 مهقاذا يذلا مي اب يلع دمش نانملا ن 0 وموال

 يعاود نم كاد ريغ ىلا ةيعانصلا لمأمملا اشناوا ةيب رعلا) مهنغل ملاعم ءايحأب

 ىت> فراعملاو مولعلا يف نومدقتي نويرصللا حرب امو كو راما

 نيرداق ريغ اوناكمهنكلو تابجاولاو قوقملا نم مهلع اهو محام اوفرع ظ

 ا طغضارظنلاب ةبواسملا ,هقوقح ةك املا ةئيملا ةيلاطم لع ظ

 قيسالا يوبدخلا أاشاب ليعام-ا هل روفغملا ةدم لالخ يف 00 مهيلع ظ

 مهراكمأ دييشو مهيلع طغضلاب هرصح:ه ةديحولا هتسايس تناك ا

 ا مهنم 7 فلا فااجالل ةهيرملا 5 لي

 نءامو نيينطولا هيركسعلا لاجر ىلع أو ديدشلا طغضلا ناكو

 0 ا رشلا نوك ةلاح يالاريم ة ةسر نم 52 ىلا ىقترب ناك مهنم ل
7 
 ص

 قا رقؤا 2 ا هنداهللا فئاظو ىهسأ ىف !ا هاه رالل غد نيوحش ص اوناك |

 عاصم و ظ رذ اخملل 3 ا ناصر 6 - ف نويئطولا ناك يذلا تقولاب

 5200 لوعتمتم 0 ثلاو اهريغو 5 يلا ُِ هس درعا لاوهالاو

 امم ادهو ةهيردنكسالاو رصم يف فرتلاو اا ا سأ'ميججو مافرلاو

 ميلا دبع“ ةيارعد تايعمج 2 ىلع مهامحو 0 5 3 نييئطولا داز

1 

 دا



 غ275#01”**5 011

 ْ هدو املالذ يسرد تاونس 6 3 هلم هفثكف مه ١؟"و 00 |

 ا
 ا تنعف 0 هسأ ل داعو فب رم كلا ناد ظفحو همفلاو |:

 عم صوصخت باتكوأ ماع لجس يف مهدالوا ةدالو خيران نيود ىلا

 ظ

 ظ
 ظ
 ظ
 ظ

 دقو هتليبق ءاضعأ ةيقب نود "هباتكلاو هءارقلاب ماملا اذ ناكيبارع دلاو نا

 ىحعاص ١ يف ع 10 < ةءارغلا ا 3 هماعبأم َة كدب 2 هدال وأ مل

 | ةرون دلادخحا دل 1 ناك يذلا يل 5 ملا 0 ظطغ 0 * معلا ىلا 4 ةمجرتاا

 كم 5 اذا ىح ةبلا ودم ناو سمح ةدم هيلع ددرتب 1 7 11 هملعيل

 1 زالا عماجلا ىلا هدلاو هلدسرأا باسللاو ةياتكلاو ةءارقلا 00

 0 ةدارأ نع 7 هب 1 ا كالس ىف مظتلا هاكر ةئس قو

 ! تاسملا وةباتكلا و ةءارقلا هتفرعموةيزب رغلا هتهابو يعيبطلا هناكذل رظنلاب و

 ١ يح غ كولب يج ٠7 ينينيماكولب ةبثر ىلا يترىت> م 5 --

 يثابكي ةبلارف ي يثابزو ةبرف مزالم ةمر ىلا يف قد مث يالآ ىج ١ هطروأا

 ىلع ةحرصلا ةلالدلا لد. 57 تاونس ني لالخ ف ناك ءاقن رالا اذهو

1 

 ظ

 مدقتلا جوا ىلا هن ١ تدعصينلا ةيعيرطلاو ةيلقملا ىهاوملا نم هللا هصخأم |

 5 0 م اس ِف ان معلا ن مه لوو وطول م ناك ح امرا

 0 ارشلاف 0 ةزود> ِف 0 ام | 2 نع /اهلا برعلل 1

 عيبج رخ وم يف ىننمأو هبال انهم ايفل جلا رصنعأ ١ حبصأ كارتالاو
 لد 2

 ني.نطولا لع ل دقواطاط#او ارقهش اممدق٠ىف يو ١ 500 و 17 هائعلا



 ١ه
 ةلاحب البو ُط 0 اهفا ةضقو ل هايم لاجلاو لا ةئر 0

 00 شراع هس دلو لل يراتقوأ مايا نراضملا الا كس نارك الو زدابلاو ندملا نا ةلاتال ةواديلا

 طب يوذ كاذ ذا امهلاجر ناكو ناكم لك يف ل انحراف

 0 ادا ل نودخالوداللاناءاوةموكلا لاجربنولاسال ةوقو

 ظ تاارضلا عفد مدع هيل اوباوةك املا ةئيحلا 1 فدان ةعاطلا اصع اومش

 دمخ هل رولا لو الو 77 :هز ةلاخلا هذه ىلع اوثكم دقو داو

 ا رقلاو عرازملانم ةريك مكامن يرسدملا رطقلا ىلع ريبكلا اشاب ىلع

 | طاوصلا زكرع ةناك يهو ”هنزر ”هبرمب اهبقل ةيقرشلا ةهيريدمب اهيرق اهم

 اهونطوتساف هيدايلا كلت لهأ نم موعل امهوو قي زاقدلا 5 هن رقم ىلع

 ظ اوشيمي واهوعرزيل مامزلا ةجراخلايضارالا ن ..ف كبارا اما ارد نأ ع

 ' جارهلاو بئارضلا نم ةءوكسملا لاا 21 ف نأ نودي اهكر قف

 ةدودحم كا ةمولعم نيئس دعب الا

 ” 016 ةيودن ةلئاع هنرتلا هذه يف اوماقأ نيذلا نمض نم ناكو

 ةلث اعلا يو اللا يخذاملا ليلا هياغل ةيقرشلا هنداب ف اهموذ عم "هي راض

 اهيف كلعال ذكقو ناك يذلا ةمجرتلا هذه بحاص دلاو اهنم جرخ ينلا

 ' ةدروتسا ناك ام آلا شيعتلا اا نم هل سدلو ل نم را

 اأأ هذه بحاص مهربك ١ و دالوأ ةعب 5 هللا هقزرف الونش أهعبر ند

 مه ١؟ها/ ةنس يف لاعبو ١؟5+ ةئس اهلا اموملا ”هيرّقلاب دلو يذلا ةجرتلا

 دقتقو يلاهالا تافتلامدع وههندالو ران ينلاوقالا ف را ف بيساو ْ
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 1 اشاد ىلا نع دمنا 0
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 ٌ دوس

 ْ ع 4م

 تدخاىتح هب رصملا داليلا مالسالا ردص يف صأاعلا 8 و رم حف م

- 

 ةيدىلا راطقالاو ”هيزاجملا داليلاو دحت نم اريثك دراوتت برعلا لئاق

 اذد_ه ءاضخا 4 منن و الا راخشأ لتقل يداو ءاحرا ف ولكن دع

 ضعبلاو يلبقلا هحولا مرعس نطوتسا دقو هّدشاح لاجرو ميظعلا حافلا

 ديلولا دهع ىف ىرصملا رطقلا اتمدق امهماف ةمجرتاا هذ امهمقالعل ردن
 و

 ظ ةيقرشلا هبربدم نماهريغو سباب تاهج اتتط وتساو ه ٠١4 هنسهعافر نب

 مرويبم دينا يفوح مساع 5:4 مج



4» 
 داخل ئاَم عم انستا مدقف رصم يف ةروثلا تلحفتسا ىتح |

 ةعلاطملاو س ردلل فرصناو ة خاحنلاا 1 دهعلا كاذ نمو ظ

 ولعو قالخألا مرو ”هيودحلا ةدسال صالخالاب رّمشا دقو فيلأتلاو ظ

 ددضعم لوأ هاتف رع ايحلا قلط ”هكيرعلا نيل وهو سفنلا ةزع عم ةمملا

  ءايدالاو ءاملعال ساو نيدراولل دصقمهتب .ريخلل بحب ءابدالاو بدالل

 'دالاو هلراخلا ةموكلل ا( اومدخ نيذلا لاجرلا ةريخ نمؤهف لامجالابو |
 - م . 8 5

 '”داه | 5 > قاروالا نوط ى هل دام ةلدج تامدخ ”كلاملا ةلئاملاو

 ادم ا

 يس ا و و ل سوس سم ا وسم م وس سمس ممم اسم حسم سس سوم حل مم

 ل / 2



4.1 
 نوت نمل ناشيلا والاف ل اح نم هريغ هفداصب مل ماعنالا اذهأو

 0  نييبورالادنع هلام ىلع اليلد كلذ ناكف سيسنرفلا ءاملع مظاعاب صتخم

7 5 

 و محا ملل

 ( ةداعسل ةديجلا لاصعالا ةلمج نمو نييقرشلا نء الضف رابعالا نا

 حوطوبويظوهزيجاودروصتلاونيملتلا ف سرادموا نا
 ظ سساو قيزاقزلاو موكلا نيشو روهمد 2 قرع سرادم ءاشنا ررذو

 الصف و هءاتكلاو نارقلا ن مكبلا مصلا ميلعتل ةبعش نابمملا ةسردم يف

 ١ ”هيوناثلا ةيساردلا تادابشلا ءاطعا يف عرش نم لواوهيف كلذ لَ

 ظ هيريمالا سرادملا يف ةسابنت الاَو

 اهنلا دقو ةيضايرلا مولعلا يف ةديدعلا هفيل ات ةيبدالا هرث ام نمو

 دعب عبطت لو هل اذاتسا ناكذا اشاب يجامل مؤحرملا سم ردتل ةيكرتلا هذا

 مث رجلا ع يف هريغو ةسدنهلا 0 ف را باسملا مع 2 باك يهو ظ

 ةفواءلوةطيسبلا ةيسدتحلا تالآلا لاهعتساو ةحاشملا نإ فا |

 مولعلا نئازخراخذاو فيرلأتلاو.ةعلاطملا يف يصوصخ ءانتعا ةمجرتلا بحاص

 ةعدقلا بتكلا نم ًاريثكتو> لاثملاةردان ةبتكم عمف صصاعلا هرمق يف

 ةيهاكفلاوةيدلاو ةيفسلفلاو ةيخضراتلاوةسدالاو ةيملعلا تادإ لاو ةث.دحلاو

 ةديفملا تاوللا ضعب امل نسف ةيناقحال ًارظان نيع 184+ ةنس يفو
 يلاعلا بانجلا نم لانف مزاللا حالصالا يلهالا ءاضقلا ماظن يف ى 0

 ْ ف تلو ةرحدل ٠١ ؟ةيهب ةئس ف يناثلا يف امعلا ناشدنلا ةليلخلا هتمدخ ءازدع

 ني



 1 رار وكلا هحولا 00 اه 0 كدعيو 0 ىفلا 5 . 0 قوف

 06 ىلا ةرادا مومعل اك هدأ ماع 52 نا 2 2 0 1 ا

 دارا رف اجلا طا ن

 اص نيع اشاب ليعامسا هل روفغلا هيوندحلا ”يكيرالا 0
- 

 | 0 17 ردع هه 4 ا يفو هب زيهجتلا هس ردملل 1 ران هجرت

 ر

 ف سوردلل 1 فاق لانملا موك ةلمذا الكوذ َن كولا

 ظ عد وشل قم 6 أف ططخف رع وطاب رالل رولا ةس را 0007

 0 نم ربغك 2 باش دعبو هضرعوهلوا هد رولا ل 0 0 عراش م اهرمشاو ظ

 .متقريصق ريغ ةدم هيف قبو روكذلا ةراب حلا ندا ا داع ياطاولا

  اليكوف ”هيزيهجتاا ةسردملل خا :ذيرحبلا 0 ةعارز ساهل اليكو نيع

 ةفانكتسالا ةمكحلاب اراشتسف ةطلتحلا ك١ لل افاقن ةيردتكسالا ةظفاحا

 مايق نسحأ ةهمللا فئاظولا هذه ميج نوؤش ىف ماقو ةطاتخلا

 هتفوطع نيع اشاب قفوت نان انك اس هيو.دملا ةكيرالا ىلوت الو

 لييبا 0 0-5 3 ةعفرلا 5 ةس 50 هلع معناو لفرد ا

 . هتيلهأو همادقاو هصالخ الةلباقمو اعيفرت يناثلا يديجملا ماسولابو جك راكب

 .اليلد هيسيفوا ةبتر نم فراعملا ماسو ةيسنرفالا ةموكسملا هتدهأ دقو
 | سرادملا نم هسسا امو ةراظنلا هذه يف حال_ىالا نم هادا ام ىلع

 ْ هنرصملا ردات لاو ندملا نم م اهريغوةر هأمأا ُ ةريهشلا |



 | اشاب يلع وانؤ وطع

 2 2 21111111 9222 جعو يدعو
 / 656 ا! 8 5 2

/ | 1 
 002 و
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 ٠ © تام

 ١ ١ “١ 11 ا / 5 ١ 1 حتا ب 31 70 2

 7 ا 4 ١ ١ 74 ١

 نا, بال رع نااللا و ل ١ ١

 1 ٠ ند لن قل .٠ فز 77 ٠42:02

 0 7 ١ ني اذ ني ان ق) د17 كن الا ث) دباب 8 ناي نإ 0 ع

 ة
 يي
23 4 
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 سرادم ُِف مولعلا يدابق 2 1 . رس هتف وطع دلو

 6 20 م ىلا داعو اشرف سام ةيودم 5 اهعاو سا رايو مو (ش

 0 لوا اا ب اع نات ا هنعف هي 5 اسك م ْ

 نا دعب ماه اف يّ 0 3 رش يي يساعأ كاف غاص 2 7 هيأع منو هلع |

 ْ 5ك ةممأعت ف ديهحاف اشاب يامل 0 را هلحتأ يا ذات هلعح

 | يئالاريم ةبتزب "يوك ىح تانتلألا ”ةناغتو ءانتعالا ديرك تاوذش عبدأ |[
 ا دمعي الا 0 دعب وا 2 لاا آلا ةراظن وأ ايداع ريل



 فم

 ماسوب اكيجاب ةلود ن هور اقار وو ركل لس (ايلاطي ازاي درس نموالس اريا

 ةرادا 2 طاشنلاو 1 نم هادبا 0 ِ 0 دلو وبل رو رك

 يديجلا ماسولاب :هبرصملا ةموكملا هيلع تمعنا هتفيظو مامزو نوؤش

 "دال لإ يل اند دتتعو ةعيخرلا يب راكب ليا مود ةئريو لوالا
 او 2 2

 ةهازنلا روحم ىلع اهلامتاو اهنوؤشب راس ةغفيظولا هذه ىف ثيل لو

 سلا ل ةيجراخلا ةراظن يف 0 ةهظو ىلا قر ىتح ءالولاو

 مل امفاحف ةيجراألا ةرادالل 1 ومأف هارد لل ضفاف صاخلا
 سم سم مس اع اسم هسا

 ظ اظفادف هيردتكسالا اظفاع داع 9 همهم ماهم ا ار ةرهاقلا

 / يف ناكو يردنكسالا رثنلاب ىانكتسالا ساحل يئرف ةيناث ةرم رصملا
 ةهازنلاو مادقالا لحجر فئاظولا هده ميجا

: 

 | 20 ةهيرصلا فئاطؤلا مها ىف باقتب ذخأ م امله ةنس يفو

 015 قراع ىخ طاتخلا سلجم ةسابزو ةيلخادلاوةنامملاو ةنجراخلا ةراظن

 ظ ةريطخلا ةفيظولا هده يف 0 يوبدخ يباغ رش" رس 188٠١ ةنس ويلوت

 ىودحلا را هلت ولع نع رجس ا اء اطالخ قرهظا تارت ناك ف

 ا هين ود وت ١١ ىف هئيعو لوالا يف : اعلا مأ سولاب هيلع مناف قب 1 ||

 هيسيفوا نارغ ماسو !مانثا يف لان مايق ريخ !منوؤشب ماقف ةيجراخلل 0 ظ

 ديشرو>ريشماسووايسورةلود نمنودر 5 نا 2
 ا

 نارا هي ءاع ةلود ن وف دال



 ندم هيجس 0 روجوم رو ور رجح

 ا لك مدق هرم نم نب رشعلا هغولب دعبو ا ل و 4 هتفوطع دلو

 - -ص

 يد اكشف امش ل 3 ”هيرصملا 1 ةمهودخ ُق لخدو رس

 ةثااثلا ةبترلابةيلع مناواشابديعس موحرملاةرئادإ اليكو ه ٠+1 ةنس يف نيع
 ع تو

 . 32 . 2 7 5 .٠

 ُْف 5 ةيلاملا ةراظنب ابودخ ارادزخ نيع ١١/١ ةنس ىفو

 نودلالا ماسوب ان ةلودنمأهم هيلع مئاريصق نسف انمز ةفيظولا هذد_ه

 ماسوب أ اننا ةلود نمو يناثلا رود:نموكلاماسوبايلاطي اةلودنمورونود



4 
 ريمالا و ايفدنلخ أ, ع لصفم ل الل ١ مثفاقوالل ار 1 اضانؤ ةءاهالا

 0 ينوهتلودل 3 ا هس رتلا بح اص نيعو ل اماك اشاب نيس> نشرت ظ

 ا 2 00 لا يفو 000 |ىملا 1 1 نيع |؟ ةر٠

 : ةنس يف داع 3 فراعملاو لا 0 نيع م 141/0 ةنس 0

 اما |9010 دلخم ارا ايف كرو  ةيمومملا لاعشالل ارظان م:

 ظ هر ارولا ءأ 2-3 5 06 ةنا رعلا ثدذاو 0 ١/ لع ىعتسا دقو

 1 ١ رمراس ةئس ادا - سد ةرا رو تاكو هنا رءلاةروثلا تدغلامللو

 نيب فالحل و نأ نيل ةرازولا تسد يف قبو امك را ركع

 ىو روم ن قع نادل خاسب ق قاع ايف زيلكت الاو اشاب فيرش 0 ا

 ا تاطقس يفلا هيرايوتلا ةرازولا ليكشتو ةشرشلا ةرازولا طوقن

 . مدقت م ) ةيضايرلا ةرازولا اهتفلخو م ١م ةنس وياوب رهش فصتنم يف
 ' ارظان كاذ ذا نيعف ؛ لاضفملا اثاب ضاير ولت ود ةججرت يناهركذ 2 . .٠ 5 - 5 - .٠

 هةمحر 2 كل وع ي 5 ا قاط 1 000 ا 0 حلصاف ةفراعملل

 ملعلا ب بح ىلع 000 ناكهناال ةمم.هعلا لاضفالاو ةيلاعلا م مهلا نم هللا

 ةدهاشلا ةديفملا ةسدقتلا تافلْؤملا ن. 9 اموذو امل ها و

 هبرصملا دالبلا عشو هللا همحر لضفلاو للباب دبالا ىلاو نالا ىتح هل

 5< اهو هراناب
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 هل حس

 ةراظن. ان واعم نيع أس رقت فصاو نيةدس هع هند وع دعو ةسورا 52-7

 ثكمو يلبقلا هجولا فصن ةسدنمل اشتفف ةراجتلا ساجل اليكوف ةيبرملا

 طف رهشا ةعبرا وح نيتريخالا نيتفيظولا ةراد يف

 يذلا يللا يف ةيرصال ةموكملا نم اي نع 144+ نس يفو
 ا
| 

 "هيروءاملا هذه نوؤشب ماقو سيوسلا جيلخ كا يضارا ريدقتل لكش
 حا

 مما نم هلدب 0 0 روود نوحدمللا نم هيسيفواماسوب أبنيك وك ةلود

 املا اموملا 4هاوهعم 2 ةهازملاو ظ

 ناكام ماوالا نم امل نسف سرادملا ناويدل اليكو نيع ليذق دعبو

 ةع.فرلا ناريم ريم 4 3 هيلع ملأ 8١م6 هنس ىو ىعطع ةدناؤ ةدمالتلل هنم ظ

 ا - 7 - 3 م -ب

 لاعشلا) اريدشسرادملا ناويدل اردق هيدب دحلا كال انطوار دم نيعو

 هتاردو هتاردب ا 00 حاصاف فاق مومعل ارظانف ةيمومعلا

 يبو طورسا ْق 0 سرادم اشنا هنا ةيدالا 5 اه نءو

 ةهتحر هل: فوتف لاو قلو لز م يتلا ةيدالاو ةيملعلا ملاكا

 ومس هيلع مناف يلاعلا ءاضرلا بجوتتسا امم كلذ ريغو ميمملا لضفلاب؛ هللا

 لك هادها م لوالا يديجلا ماسولاب 4 هللا همحر ١) قبسالا يوبدحلا

 ارودناموكو نودروكنارغ ةييرنماماسوايسورو اس رقو اسكن 0

 اكمل ناويدل ارظان نيعو فث اظولا هده نملاهتسا م م4 ماعيفو



 كي
 ةمرعلا ةغللا يدايم هملعيل رع يباب بقلب هّنرق لها نم ىمعتا لجر ىلا

 ' نس 2 ىد ةعلاطملا لع [كتمو سرد لع أصخم هلم هع 0564

 وحلا اهف سردو لبعز يبا ة.سردم لخد 3 مه ١؟ه؟ ةنس ةقهارملا

 هير كل لخد ١ ؟ةو ا فو ةسدنهلاو باسملا يملعو فرصلاو

 ا كالفلا وهن 1 هانيدلاو ةيكساكمملا 0 سرد 1 9قالوع 53 اس لا

 ا

 هدامحاو هدم ' أمذ م 05 ىلا ة 4 اعلا | مولع ا ند اهريغو انميكلاو

ْ 

 3 انا 0 أهمعب يف || ”ةيرضأا هل ةلاس 2 3 رؤاس ه ١ 0 قو

 0 هردقو ا هل نع ادم ىلا هلاجتا عم را كلا انشأ ِ د

 ا - -ح

 | ا روس اشرف ؟هو

 هال نف أف للا س4 0 ردم لخد م كا سا ا يفو

 | ركشتف 5 هعأ و لد ا 00 ْ عربف هس رد تاكراحاو م انلالاو

 هس 5 0 2 نم كلاثلا ا كلل ٍِق 552 هي ا م ظ

 هيارقاو هنالمز ل اع ةقمتالا

 ' يثابزوب ةمارب لوالا اشاب س سابع مو>حر 1 هيلع ا ل 0

 'اةدا هذه لذلك ىق ناكو ةزورفملا ةسرذش ارط ةسردق داتا هئيعو

 دحام لكلا ىلاو لكلا ن ل 0 لا ؛م ةزباسالاو ةيلطلا نيد

 | ةمر كاذ ذا هيلع مناو ةيكلملا سرادملل 1 رظاد نيع ىت> يقرتلا يف جرود

 أشاب دعم نانا مك" اهناالو ركاز 2 ا نم لام 2 ْأ 2 " يالاريم

 9 ١7٠ ةنس ترفاس ىتلا هب رصملا 10 عب لب دلعي ع هللا



 كرابم اشان لع :ماوحزللا ّْ
 كرابت لع كابح نم كرات « كراما كدا

 كراد سوذرفلاى دغىرخالايفو' م« |[ضف كا هنو ا

 | لاما نم نات هبرش ريطخلا رزولاو ريهشلا 0 ا دلو

 يجورلاكرابم خيشلا هوبأ ل امفان ا الو مه ١ خ89 هءلهقدلا هنربدم ْش

1 



 4# د

 001 اثآ ترتس رادلسس ابع لهو ار دهكسا ىلا اهئارضو

 ( هيرصملا يضارالا يف ةيعرملا قياقحلاب ! يملا باك

 | ' مومعلا يدلنيمتل اذه عقوف ةيلامالك رظا نبع ١ مه* ةئس كاوا يو

 ا و هيرابوتلا ةرازولا تفمتسا املو ٠ رورسلاو ناسحتسالا مقو»

 | يتلا ةرضاحلا هتفيظو يهو ةيجراخا ارظان نيع ةيلاملا ةيمهفلا ةرازولا

 ادار راكان, لاش لاو هيوكل ماظل هءاشب نا يتح اهنابعاب ماق
 اة راكو اضاعلاو ةصالا 12 39اذاؤ ةاسو املعو اك اردا رصعلا اذه
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 ٍ رمددا ةااولمو ةرطاربماو ةرصايق هءاع 0 دقو عيضولاو عيفرلا

 0021 تايلس ولا نال ثلا اع ةوالع ةيراخفالا اماماشو نم ريثكب

 0 ىلا هللا هّمْفَو هرض يلاعو هلق ياس ىلع ليل ادهو ناشلا ةيلاعلا ظ

 حالغلاو حاجناا ماود

 ١ اكل اكاد كانغ ةئراق نظن الوأ 0007 0 0

 0 يل ا ىف نكلو ةطب لا ةضاطلا كر راع ةطغ داعا ا ْ

 ( ال وطم ١



 هك ا ش

 أ مادقالاو مهحلا نم أمف رهظاو ةيضصتلا نواق ندع 1[ يدع ينلا ةياودلا

 زيتا ةبتر حنمو هيفظوم نانتماو هيسّؤ ىم ركش بحوتساام طاشلا

 ةينطولاو ءاضقلا اهذ مدخف اهملا راشملا ةراظنال اليكو نيع مث ةعيفرلا
 2 ظ

 0 26 50 رك نلاو ءاثلا ناك ١ وخلا هلاهر 5 يل 1 ظ ٠

 ْ ةسر يسم ١مم ع لئاوا فو ىلوالا هتفظو 0غ ةوالع راظنلا 0 :

 لاس عا مها ةرادا هبا رعلا ةروثلا ا ف هيلا دهعو ةعيشرلا ناريمريملا . ظ

 سس هوزدأن كب اع ةوخل ا م 2 االا هيرادالاو ةلام ا هيكل

 ةروثلا هنا 8 ةلملح ةمدخ هنطو مدخف دئمو ةيلاملا ةراظن بااكشاب

 ا

 داعو كلا اها ةعقوم نم يرقهملا يبا مع لها ع أميح هنأ 2 ش

 ”هيراحمل ةنيدملا لوح ران طخ لم ىلع رارقالل انعام ور

 5 5 6 2 00 6-0 ظ ةيركشا لا نا لعمل فداضةلاةح و هن لا 2

 مس سحب ه- ا

 ناكمتنج ىلا دفوذافنا هيف ررق رخا اساحمدّمعو ادصاق ناك اهم يبا رعدمحا

 مث الا نمهقافر نموهنم طرف امم هفاطعتسال قياسلا يوبدملا اشاب قيفوت

 نا دعب يذلا ةجرتلا بحاص ةفوطع دفولا اذه ةمدة٠ يف ناكو متارجلاو

 ' قباسلا يوبدحخلا موحرملا اضر ىلعالصاحر صم ىلا داع ةمهملا هذه ىبما

 ١ ةيلهالا 5 ايوا + تنوعا عبو 8 ىلوطلا دبلا ةتقوطعل نك

 ا رصم ى ا انوا اهل فلك ة روهشم ريراقت هلو



 4 ,« ةناسل#: ٠ د

 دي
 ع

 دن ليال ب نك

| 





 ظ ف ةراحتلا ساحم يف اماكن ةصاخلا راو را د

 6-9 ظ

 ا سرطب ولتقوطع ظ

 ةيح راخلا رطظان

 / ةنس فيوس ينب هيريدع نوميملا ةدلب يف لاضفملا مهشلا اذه دلو

 سكدوت رالا طابقالا ةقئاط نايعأ رابك نم اه نيمرك نيوبأ نم م 185

 00100 لإ ى افطوي كط ذأ زودات كب ىلاغ ةدلاو ةرشح ناكر
 ات دا ِ تادال داو بديلا نيل هعاضراو هدلو هب رثن ىنمف ةهيوندخلا ظ

 : | ءاكرلاو 5 هناجنلا 00 م الو في وس يب ردن ْق ةيادمالا بساتكلا ل

 دعمو أ يتلا ىربكلا طايقالا ةسردم هاندا و ةرهاقلا ىلا 1

 ' مولملا ضعب اهيف قلتق عبارلاريهعشلا سلريك ابنالا كربرطبلا ركذذلا بطلا
 .موسرب ملعملا ىلع ةيطبقلا ةغللا سرد مث ةيسنرفالا ةمالا يدابمو ةيبرعلا
 | ةغالا هده تدي ووسا بهار

 ظ اك وردل 111 فرامل و ءولعل 3 امش قلتيا ايروأ ىلا د هلسرا مث

 ظ 2 ائتحا هقافر لع وعملا بصق راحو ايروا سرادم يف و هَنْف وطع م

 حاجنلاو ْز 0 همْلا 0 تااكم 0 0 داعو مولعلا

| 
 0 ذادع يف مظنا ىتح البو 0 ا و

 [حشىك

 ةراظن || هذه يا نيع 9 9 ةيناقحلا ةراط ئى 5 رذا مقل اس - ب رق هل
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 ا اري 0 نوكيلة سلا ةموكملا هتبدشلا من ةياا - 6



 ظ

3 

 تفييسيسيتش دييشسيبسسيه٠ه بيب

 4: .روهأم ل 0 ل تاع اهلوق ن .٠ ردتعاف تقرأ أملا ةراظن هيلع |

 زرصم نع نادوسلا١

 يلودلاز و. سموم ! ف : ع 9 ا ةملشا 5 امل 0 فو

 سي وسلا لانق ةلزع ريرقتا سراب يف دقع يذلا

 ف 6-6 هتفوطع اكو امد
 ْ 0 5 12 0 ماهم

3 

 ةموكسملا ن م الب او رب زد || 41 طو قوقح ّى ام دان[ نم ماريام ىلع

 ايارتعأ يسن راف رند ا رفن ويس بلا ماسو ة ةمسس رفالا 0

 أ

 ومس هفلك 1م5+ ةنس يف م هي ا رظان نيع ه 166 ةنس يفو

 راظن ساحةساير هسفنا ا هر ازو ليكشش ع ظلم ما يودحلا

 شاب رابو ةرازو 3 الو نيد كعب اهم كم 8 0 ةراظنو' !

 , «تاه يف قبو 0 اءملاو "9 يم ودعلا لا مال ارظانا مف نيع ةريخالا

 اك ار لو هيدهاد5ّو ءالولاو ةهازنلا' هنأ 3 5 الإ ىح نيتراظنلا

 0 1 داو 93 00 اختل 0 0

 رب اوغالا رم لب ل ا هي 011 تا لاغت 11 ولاَ

2 
 - لج ا اة



0 
 0 2 ع 1 0 يغبلل ا ةرومأملا ا معا نا كدعيو

 | ىش هتفوطع د دحأَو كلذ 00 هأ 2 روش فرو 1 ماع أمف سردي ا

ِ! 

 'هيورض ىف هناحتما دعب لانو هيف عرب ىت> 5 ريصو ريغ ةدم ملعلا اذه ظ

 ه ١١91١ ةنس ةرهأقلاىلا داعوهيسناسالاةداهش ةب واَقلا هداوم 5

 , هياع تمعناو ةناقألا ةراظنب ةمهم ةفيظو ق م 506 هتنيع هلود وو ظ

 رومالايف ا ةعاربلا نم هنم رهظام ءازج ةثلاثلاةمرلاب ليلق د-ب

 ظ ا

 | ادنالا ميةكع يف كوع ين نوع ةطاقملا ريلالا تكتم البو
 ”سح نماسهف هانا الب ةاقاكم عبا رلا ينامحلا ماسولاب هيلع مناو ٠ ةلماتكا

 ءاشرالا جراعم يف :مدقتاب ناكل .مادخات ركفلا لوافيساو فرصا

 ظ هلع ميناَو ةماقحال َ رظا ه 1؟95 ةنس نيع ىتح 50 فئاظولاو

 ظ د يباشلا يدرج ماسولاو يب راكب يليبأ مور ةمرف ناريمريم ةمرب

 ا( 1 تقلات ةنل ةبسائر اهلا امولل هيوازو لالخ ىف هيلا دمعو'

 ْ اانا يف ةبارعلا ةروثلا تثدح ل 0 يروا ماظنلا ىلع قبطن ظ

 ا طخ ةروثاا كلت 0 اذا ىح لعشلا 00 0 هتفرظو نم لامتما ْ

 ١ اهمامز ياس اضيا ةياقحال ارظأن هتقوطع بخشا اشاب فيرش ةرازو

 نووشب همايق 00 أملا دهعأم عا نيا أملا اموملا ةئحالا لاجر داعاو ا

 تع 0 00 01 ما 35 هناع 00 ةنحالا لاهءاو ةراظنلا



١ 

 « هجر“ و

 ىراعملاو لافشالا يتراظن رظان اشإب يرفن نيسح ولتفوطق

 اين بت لل ميوفي رع عاام وا وبلا ووو

 قداص رفعح ١ هوبا مو>رأا ىعو 0-20 ل ردع هتف وطع دلو

 ٠ حشر هر# ند سنع ةئسارلا غلب اذا ىتَح هملعتو هد شب / قيرملا أشاب |

  0ا هب رومامتابجاو مام رص «ةظفاحيف ار وما منيمفةينسلا ا ةفاد

  ةيجراهلا راظن ىلا لقت وأ طيشنتو ةأفاكمةسماخلا ةبنرلاب هيلا نسحاف مارب 3 ْ
 أ

 7 ءاشر لاو مدصتلا يفدخا ّ 5 ةحرد هتفظو نم ىقرا ةديظو

 ةنس هتدحاو ةقثلا ماع 06 هتفوطع تشاو ىتح ىرخا ىلا ةفيظو

 نسا صرعم 8 أها نك“ هبرومأم اي ماا



4» 
 اهل 4. و 0 : .٠ .٠ .٠

 0-5 رش ةرازو 0 2 هس رحلل ارظا هتفوطع نيع هدد دج ةرازو

 ةيلخادلل ار ظان لقت مث ةيلاملل ارظان هتفوطع نيعف رابون ةرازو تاكشو

 ةمهلاولع هيف رشا اليوط انمز اهماهم راداواهمامزي ذدخاو ةي رحال 3 ظ

 0 اذا ىَح صال_خالا صلاخو مادقالا ةنامو كروادللا ومتسم و |

 أهلا اموملا ةرازولا 5 ةقيماسلا هيداراال 0 هأيلف ةرازولا 1

 موحرملا ةافو دعبو راظنلا سام ةسائرو ةيلخادلا ةراظن هسفنا نفاع

 رثك اف هنس ةدم ةرازولا كلت تي يلاملا يوردلا ومس ةيلوتو دا ظ

 ا

|| 

 .ش 12 05 هتحصأ ةأعارص ءامويتس الا لع هل صرع 4 فوطع بيصأ ثدح |

 "ا رظا نيعف هتفؤطع ام لا داع ةريخالا ”هبرابوتلا ا شا |

 اين الا ةرارولا ليكشت ناخا يو طير ب هللا ذيع نادل تثكمو

 ءاضر لع 1 0 اوما همام ز ىل ع 32 اقل دل - للزي لا
 ع وريمالا وهلم

 ظ هيلع ميق رلاهن انح داّمعاهتف وطعمللا هومس تاذتلا ىلع 00 دس انه وهفاشلا ظ

 ١ ةينسلا هيدارا رادصا كلذ انل دؤوب يذلاو فورآلاو لاوحالا ميج ج يف
1 

 أ هتفوطع نات هنآ املا هناتسالا ةرايز 10 0 رايدلا 42 3 0 ظ

 داللا ةراداو كاد لح ءلا هنانح لص ن م 2 وهم 3 كح اماتعاق

 جرا يالا ندعي 0 هتقوطع اوك ع هاومدع نبع ل ظ

 أ
 أ
 أ

 أ صهدلا دبا حالقلاو حاجنلا ماع نيمو يلاعلا هوم ءاضر دل ويتشبماو ا

 - ١ رطبا سس 6 عسا

 ظ



 م

 ”ةيعر لانو ةيركسسملا قرا قلت ىلع اكنم ةميظع ةبغرب سردلا ىلع

 ةنلهاو قافحتلاب ةلاتاةشلا ىف شرا

 لع رامسسا دَحا 23 ”هنداهجلاب ناربسا هو ل يفد مه ١1ا/ه ةئس فو

 ظ 6 دنقلا وأ نيع ىح هن ركسعلا 1 "اظولا يف 5 ءاق 7 3 0 :

 يف ماقاو ”هيو.دحلا ةضاخنل ارظان نيمف ايلملا 0 ىلا ءاقترالل هلهأ

 ٍ ل ا -_ 5 1 >> طاشنلاو ةهازنلا ذا ع ةفيظولا هذه نووش

 ةيرادالار املا نم ةيردلا هده ِى هلو ةفونملل 10 نيع 3 * ةرهاقلا

 ن آلا ىتح ركشلاو ءارطالاب هتفوطمل اهووذ هركذيام

 85 1 ةيوكيلل هتدتا م ام4اهو ه١ ماع ف ظ

 الو هتءيلهاو هدادعتساو هتهازم ةماتلا | رع رظنلاب نادوسلا دب دج هك ظ

 8 ةانع هتلمعو قرف ةبر هيأا ل ةدوهنملا هّحم ةمولا هذه رجنأ

 طاشنلاو صالخالا ءلع اهمأهز ملتساو اهاناف "هب ردنكس ال

 1 رظان نيمف ةهيرصلا ة ةراوولا ىلا يقر م ا 16.و ه هنس فو

 ماقو ةضضايرلا ةرازولا ل 2 كاذو ةمحراخلا 1 ةيمومعلا لابس :

 رهظأو نزلا نوم انو ايش نكن ماق ريخ ةراظنلا هذه نوؤش يفا

 دهع سما لك يف هعأب لوطو هتعارب ىلع لدام ةسايسلا بورض نماهفا

 اساس وأ ايراذا ناك ماوس 00
 ليكشتب اشاب فيرش مو>رملا فلكو ةيضايرلا ةرازولا تلامتسا املو
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 «ةمجر #8:
 مثالا يمهف اشاب نطصم ولتفوطع

 ُ هيلخادلا رظانو راظنلا ند 0
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 لا ع

 ىلع هاب ِش 2 المط ا؟هد ةئس ع 5 نم هو وطع دل و

 هالخدأ 3 6 3 ناكو مولعلا يدايم هاملعو ءاخرلاو فرعا طاس

 ا كي هعافر موحرأا ةراظن ةي را ةعلقلا ةيودم مه اما ةئس ِف



 كفا

 م لانج 1

 ظ ملا ىتح ةطاتؤملا احا ءاشناب هترازو لالخ يف ه-:اود ىعس دقو

  هتعد 18174 ماع ينو رصع نييسايسلا لوذلا ءالكو 8 قاش الاب هاعسبم

 هيي ضعب ربع يف اوورنع ليكون وكل هزتلكماو اسنرف اتلود
 0 ىف ايلف اني دعاشو ةرازولا نم نامت دا را ىلع : ْ

 ظ ةناعاوصتلا ةللخسما نم هن ا

 1 يف تابارطضالا كلت تمدح ١49 ةئلس رباربف رهش يفو

 .نانللا نك اس هلجن ىلوش اهان لعايسا هل روفتملا ةلاقتسا اس 0 ا

 ا١م6 ةنس هتلود داعو هسال اماخ اهيودخلا مامز لع اشاب قيفون دم

 ظ هيرايوتلا ةرازولا لكشو سعال أب عدصف ةدبدح ةرازو ليكت را

 | مده قرمتساو راظنلا احم ةسازو ةبجراخلا ةراطا ةتلورل نإ

 ظ ومس دهع يف اهيل' داعو اهنم لاقتسا مث ههه ةئس هينوب ا« ةهياغل ةرازولا

 مظعملا يح 5 سابع يوب دملا

 ظ هروب 1 الاو ةلدجلا لامحالا ن م هياراز رو لالخ يف هنا 525 ىلا دقو ٠

 'هيحعال 1 | 17 اديمح 22 | ىرصلا خحراتلا تاكو ف هل دلخيام

 تتنيس ه-ودل ناك ام ا ايسحو نان دملا قراوطو مايالا را

  اهزرحا يتلا ةيلودلا هيراختقالا تاماسولاو "هبوب دا تاماعنالا نم كلذ ظ

 ظ
 ظ
 ظ

 لبزللا ءانلاو ليوطلا نمعلاب هقأ هققو ةللطا هلال ١ ف



 ثم

 ١ ةجراخلا رومالل ل دعق و ناك يذلا هير ك سوغابل
ْ 

 . هلروفتلا ة ةيعع هجوب 3 امئم هباغل البوط 5 ةفيظولا هده يف 00 ظ

 رس ىلا كوم داعو أه ريغو ةنروس َّى اشاب صهارا ا

 منا يرصملا رطقلا ىلع لوالا اشاب أيع نانحلا نك ىلو الو
 2س

 'اردق ةدلعلا قيرع هي روماع اقوي ندنول ىلا هلسرأو كلي نقلب ةيلط

 00 ما 5 لس اهلا لا داعو يغش آخ
 ا

 - ع

 دهع 5 هلاص وصخ اهظوم ناسا وومنملا هدأ املهد ةئس و |

 مارق نسحا 1 مامف ةعونتملا تانرومالألاو ةماحؤملا فاظولا ن“ ريكا ظ

 عجم ىلا 3 قر دخاو 000 و صاالخاالا هناغ 4م ودع امزالم 2 وا

 0 ةلالح هيلع 5 أءو 0 ير 00-

 حس

 0 <« ضة
- 

 هللطأ هي ريشملا ةنار-قدمالا"ئو.دملا اشاب ليعامسا 0

 ىلا / هللا همحرإ ا يوبدخلا هلم نما نم لبلق دعو

 ا ]2 هع تايوطص ضع ضق قلعت هيزاوقأ# سرداب

 ا تابوءصلاو لكاشملا ميج هلح ونمزلا نم ًاحدر سي راب يف هتماقا

 ظ نويلبا روطاربمالا ندل نم لان هب رصملاةم 000 ون هجو ىلع اهلحب

 ظ ليلطلا هماّقع قئاللا مارك الا ."هباغ ثلاثلا

 00 .> راخلل 2 سر رأب نم هيدوع دعب نيع 1877 ةئس يفو

 ١ ينا اهاغلا نأ م رفا يملاعلا ب الا هأ لم اءلمااةمظولا هده يف هدود>و 3

 0 0 د ا ا اا يي
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 هب يرو »و م
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 هن
 يع

 ةيئمرا لا نك امكو كا ريمزا 00 ريطألا ريزولا اذه دلو

 لسرا ناك غلب الو فراعملاو مولعلا باط لع هأبرق يوذ نيب بشو

5 

هل روفغملا ناك بيرغ 185
زيكا اشاب لع لمع 

 رص ا دالبلا ىلع املاو 
 هب



 فلا
 2 - يس تسع ص جس ساس 5

 مظاعا نم يلاحلا اناسصع يف دعىت ٍ:> ةعارزلاو ةرادالاو ةمايسلايهو ه ريغ ظ

 3 نيعر اراد ه رهم و نييرادالا راكاو ني

 ' ىللاوعالان طولا ضايرب مظعالا دل 4 قل دقف كالذ نع الّضفو

 ْ ووهسو يأرلا ةل ةلاصاب نر ويتم ةينطولا ة ةقعف ا إلا ءارمصنت نايك نم :

 ظ ةموكملا نيد ةفينملا ةطبارأا ديدات هلاما ُف روهشمو هامدخ ُْق صلخمو

 0 ا

 ظ
ْ 

| 

  ةياعلا ةلودلا دادما ءارو ريخالا هيعس انيسحو ةياعاا ةلودلاو ”هيرصملا

 ظ 0 تمن ناجالا نم ًاريثك امل نكش يتلا ةريخالا ةيلاملا ”هناعالاب

 0000 ل وايرأد دج بلا نييبلا نع قرونام ايم عمجتسا

 3 ”هيرصملا ةمالا لايما ىلع اليلدو ةيناهعلا 0 0

 ل هقفو ىهظع | ةفالؤلا ما اة ةعاطلاو عو 2 رمتساو ةسأنت ١/ ماود

 0 دلكزم 0 ءامهصلاب هعتمو هلاهاو هدصاقم حالفو هلاما | حاجت هام ىلا
 ع 39 كت انيمرف باخ ظ



 ه0 و

 ا ف 22 ةرازو 000 ١84٠١ ةنس يف ةنسلا

 ظ هخصو نع ماقملا قيضي ام رث املاو راث آلا نم اهب هلو

 ةيلاعلا تاماسولا نعالضف ةأفاكمو ًاعيفرت هيريشملا ةبلرب هيلع منا دقو
 ةنس يف ةرازولا ىلا داع ةدم لغشلا لزتعا نا دعسوةناجالاو ةسامعلا

 ةماهشلاو ةمحلا نم هب دهعام رهظأف دالبلا لاو كام ثلرح

 هذي نمو لكعا ام ةاواكمو ا لتخا اذ حالصا نم نكم :ىح ناجل

 نع تنرغسا قارس ةئاطلا ل١ 0 ةحقارم اللاؤأ ةريخألا تاداضالا

 دبا وم وكل انانلاو رون تدك أ 22. راسا جاورو 2

 تارخأتم يم 'يش كرش ةموكحلا مازلا اثاث ةريغصلا اللا ل

 اسارؤ: بئاجالاو يلاهالا ىلع ةكارتم تناك لا روفسلاو 0

 ودينا دفا ص ميسوت ًاسءاخو تافارغ ءالاو ديربلا ة رجا ليل ١
 لا ج جاتحال اليصغت هدرس انْئش ول امم كلذ ريغ ىلا ةيلهالا كاحلا أشنااو

 و ءاود يف 5 ع حل اننكلو و:نيعراتلا ةتكلا ن «نثكو ةمحضض نا

 لاق نم .لوق لغ قابطنالا لك قيطنم امن اهناراداو ةقولل

 راثالا نع راند اولاسات «  انني قت
 ةيلخادلا يبراظأ باق .؟زمويم هد ذاع ةيرازو تفعتشا نادعبو

 ىلا تغتلاو ها ةدمابف ىو راظلا نيل ةيضارواا

 اهنالا اهتم نم يرجم ةنج طهامج تح .ةعساولا هناطاو هكالمأ ةلاس ن1

 5 539 نواف هنالث بوبحلا هدخش يف مج دق هتلود ناف وسغ الو



 1 ماظن تانر .دملا ة همدقم يف اهلعحو مايق 0 أممراداب م مو هزيللا 0

 00 ا اول | ثيح ًاحالصاو

 ا

 | ضالغو مها هللا لهع ثثيح ةيجراخلا ة ه راظن 2 لش و نانمالاف ركشلا
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 4 ةجرت»
 ه2[ مفالا اش ضايو قطصم واتاودأ -

 000 ايلا كسلا ةنانالا نهرو > ب" اهان زاظنلا نلخحم رمز )

 اًضاخ دات انَع َْف اماذا ه# واش هنم كر نحل

 | اًضار هن داللا تحبصاف # ف اع هن سدم 50

 هللا وص ىنعةريغلاو نطولا نفت ذنم ريطألا ريزول اذه رهشا

 /صالخاو ءالوب امفاي ناكذنم ةموكحلاو دالبلا مدخ دقو هيمومعلا

 اواش غلب ىتح ةجردف ةجرد مدقتلا لس يقريو فئاظولا يف باقتي قو

 ارسال حالصالاو ريا نم همايايف هتأر ام ركشت نا رصم مسيال اهظع

 هل-ضفل 1 تبصانخملا عفراو فتالولا ىمشسا اح لا يتلا مايالا ف

 اهب رخافتب يتلا رث املا نم ةمهملا هتامادخل ناكام هتلودل ركذن ميلا

 ا ١

 يد ١م ع ف كاك ده هتلود اهدلش ة همهم 5 0 لو نا

 اهحرمت ةفامتسالا نم ماري 5 هباغ ىلع اهلامموأ املا معا تراضو ةحارلا |

 11 قولا ىح- فاعلا 0000 حالصالا نم اهيف اكراث

 كلا 0 مادقاو ا لك ابق رهظأو 0 هيئاللا اس أسف



4 ٍ 
 باسح يف هريدغو ربل ملع يف رخاو عنان يع يف باتكو نينا

 ومّسقلاَو ةيسسدتملاو ”هيزيْطلاو ةساسأللا سوردلاو لماكتلاو لْصاَقَتلا

 ةكرتلا نم اهاينراتع اق وان 0 راما" اير ةخرووا مغ

 نم كلذ ريغ ىلا ةيسئرفالا ىلا ةس رعلا نه يوابطا ةجرو لل

 ةندالاو ةملعلا ثالاتملاو- تاذل وللا

 ْ ةينملا هئسلع ثظتم ذا ءافرالا ماا 8 ةأرو ا هللا همحر ناك امو

 ١ قف هيلع ان 2 ؛ ءاطالا سطأ ه ريدم ةهغارس ّق رع ءايع ءاد وع |

  2هل روفنملا هتافول فسا دقو ماسلاو صاخلا بولق ردكلاو نزلا .
 . ةهاجولاو ةرادالاو ءاضقلاو ملعلا لاجر هاكبو اهظع ًاقسا قياصلا يول

 ةسنجالاو ةينطولا دارا مع هتلاو ءأ ِ ايلا 0 3307 نفل ا

 ظ فساللا *لع لاضفملا هدلاو ةلود يارس ىلا لكلا عرصو 1 57

 الافتحاهزانج عييشت لفتحا مث لالا باصملا اذه ىلع هنوزعب ردكلاو

 لوَش مهم لك لاح نا دسأو نارتلا هوراو ثيح ىلا امظع ْ

 ' ريو  ءاوشلا ِ كنك وكلا نا فارما هنفد ليش بسحأ ت ترن ا



 أ

 0 ا يذلا 00 3 اتماإلا ىدا 2 كعب ةنساسالا ةداهش ظ

 هكرادم ومسو. هتراهم نع الضف يزيرتلا هناكزو يعيبطلا هدادعتسا .نع ١

 0000 10 ا واذ راحو اسضاير الع رصم ىلإ هعوجر دعو
 ملتسي ملف يعومعلا بئانان اليكو ةيناقملا ةراظن هتيعف ١م: ةنس ةيلهالا ظ

 لالقتساو هركف ”هبرزحالملل رهظأ ىتح اهتابجاو ”هنداترشاببو هتفيظو مامز

 لال ءانثالا كلت ىف اهادمأ ى يتلا دلاعأو هن[ خا ميج يف هريمض

 ليما ءانثلاو ليزا ركشلا مومعلا

 قاقحا ىلا ندلع نذلا هتك الا لاجرلا نم هنا ةموكملاتنهأاملو

 نيققدملا نيس وناقلاو نيققحلا ني.ءاوصالا نم هباو لطابلا قاهزا 00

 | مث ةفانكتسالا ةيلهالا ةمكحلا يف ةديمومعلا ةيلملا ةكيان رب هيلا تاليع

 املا اموملا ةفانكتسالا ةيكشلا قو را رخاوا يف هتبع

 لضفلاو ةغاليلاو ةعاربلاو ةهازئلل الثم هباع هللا ةمحر حبصأ امو

 ةعيفرلا زياهملاف ةيناثلا هينارب قباسلا يوبدخلا هل 0 هماع معنأ ل [.لاو

 هتلهال ةلباقمو هصالخال ةأفاكم ثلاثلا يديحلا ماسولاف

 000000 ودا عا تمت ف قراغملا ةأعدو م املأ لاجر نين هل ناكو

 ىضف دقو ال فلا يدا مارتحاو ا ةحردو عفدأ م أاقهو ةعشر ظ

 ةظفاحلا ة ةمدالا هر 0 نمو فينصتلاو فيلاتلا نيد 5 همانأ مظعم ٌْ

 ةديفملا هتالاقمو ةدددعلا هتاقلّؤم قاروالا نوطب يف ركذلا لي هل

 دل تاشاررلا قيطت ى ةينرفالا ةغالاب هنلأ فاتك هتك رك اا



 #« ةمجر

 وضم تب قيم ع نع تداويطلا ةمالاعل

 6 نكي اشاب روصنم والود لجن ١)

 وام روش كقرص نش ف ةصهاقلا رص تدصلا راطلا ةمالعلا اذه دلو

 ( يف بش ىت> هتلرتب هيا ةلود ىنعف ايل ايدو ايحن الفط م 1ر05 ةلس

 ' فراعلاوم و ال امنع ع ائتحا ىلا هتياكب لا امو 0 ندسد> و بادآلا لهم

 | ' دحلا 0 5 0 ةيسايعلا 4 ةعو لل ةعمن هدلاو 1 "1

 نك ىد امهعورذو ةشنرذالاو هس رعلا ةغللا 02 ءارو أعس طاشنلاو

 أ هيل هلوهسلاو 0 00 نكع ا ام برأي هود 5 نك هللا ههمحر

 7 الّواع رطاخلا عي رس ةظفاحلا عيسو ا ناك

 | ريمآلا هرمو> م نسراب 10 ةرهاقلا 2 ١/55 كع ِقَو

 نكلو ةيلاعلا اهسرادم ين لخديل لماكاشاب نيسح سن ربلاولتلود ريطخلا

 داعف اساملاو اسارف يتموكح 0 2 راث تدشنا اهماا هلوصو ر 1 ىلع

 ظ أ اصوخش ها اهحرب ىد ولان و أف ثيل مو رسوم 2 هللأ همحر

 ' مولعلا ىف ةعلاطملاو سردلاو تافلّدلآو تاراخلاو راجاو را

 سدتقاو ةيقوقألا ةسردملا لخدو سراب ىلا هجون م الا سل ةيضايرلا

 كارد مهع .ةتس يو اهيلاساو تامعفارملا نكو ةس وناقلا داوملا ررد أهم
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 ظ 2 هل قيسس 0 3 هفاذزإ ناكو مه ١١م6 ةئس هجم لا يد ١ ُ ماه

 | الا ارا تناك تريح ليم هور ايف نوكي نلو رييظن صم

 010 0000 طرا محلا راوكلا ةذلا نم يت اخو

 َ )00011 تانألاب يلم اهوجو ارا اهيل ذقح ميما ىح
 برت 0 اماهد يفزع" تناك يت علا ة.قيسوملا ا "الا نع داس ظ

 ظ لا صحا دال

 ظ ةليلإلا ”هيريشملا ةارب مظعالا انعوبتم ةلالج هيلع معنا ليلق دعبو

 "اا مك نع تدلل ءاعنالا اذه رئا لعو هنالوو هضالخا اا

 0000 اللا ليسا الك وق قاقوالاو فراس ارظاذ ءاككالا
 ا 00 .٠ -. - ب ا

| 
/ 

 أ . 4 0 8 5 5 م ٠ تع

 َ 0 20 2 0 - ا اا دحاملا هده عج ىف هأبا امف هتلودد ة.مومعلا ةمثلا حا دقو ةلخادلل ظ

0 
3 

 : 5 - 5 1 0 0 5 .٠
 0 م لد لكلا 0 لضفلا 2 مدخأ لياح ا ةيماسلا

| 

ٍ 
 ا لودل هي له 5و 0 فل 0 دوس و هرد دس 8 هح ُ د ريم 85 1 0 ا | | | 7, 0 2 || 0 "ع 0 م ا

 ا 0 0

 ْ 'ااممشلا ثيح 4 لعلا 0 اه يفو 00 اللا 53 0 ا نم | ريش

 اهاغلا ةلالح هادها مل عض 8 ينام لا م لوألا يدع ىلا ءاسولاب هيلع

 2155 هرم 0س ىد لوألا م ١ د.شروخ ريش ماسو |

 صهاوزلا موجنلاك ةبنرلاو سذجلا ىف اهفالتا ىلع تاماسولا هيف ال التن

 0 أ ه رصد نم هغلو هأشاو هللا ا

2 

 كانغ نتا



 د يينرلا اهروبقإلعا ركب اي ةجبوزلا هنو ماض لا يندالا

 فل

 0 ١مم قلم 5 هن رصم ا ”هبداهملا ةراظن بصخم هدلاو 0 نا دعو

 ظ 3 ءاودإل ادا سمنلل 7 ةيلعلا 3 اتسمالاو هلاوق أ هعم رف مه

 6 0 هناغل ايف قبو 0 ةسردم لخدو رم ىلا داع

 ة”هيودحلا هكيرالا شاب سانعال روفتلا قكوا تيح يع 000

 نيصهزالا ةدئاسالا ضعب ىلع هسورد ممتو اهم جر مك

 ىلع اهنف نرمتو ةيسابعلاب ةزورفملا ةسردم لخد ةيلاتلا ةنسلا ينو
| 

 3 1 2 0 هغ١ 2 ملل انا ونعو هاحنلل هلاعَم أمف ناكْدما ونس عسا را هدم 2 نونفلا

 ١ يرصملا رطقلا ىلع اشاب ديعس نانا نك اس ىلوتام دنع اهنم ج جرخ 7 ْ

 | هيلع افوسام ه ؟مايس ةنس قوت يذلا هدلاو موحرملا ا متساو

 يك 2 ا أطن عاسلا نع انغَر مادقالاو طاغ دلا 3 0 اهراداو

 ظ نايف فلا ك٠ ارض احا تناك يب لإ ايياطاو

 (ةيودطا ةكرالا قيسالا يوب دخلا اماب لعام كلر وشتلا || 0

  ماكحالا ساجم يف ًاوضع هنيعو ةعيفرلا ناريمريم ةبترب هيلع منأ 1006 ةنس

 ' يناوضمف ماكجالا ناجل الكوف ةيلاماإ الكوف ةروصتملا سايل ا 0
 ١ نع برعأ ام ةمهملا فئاظولا هذه ين ىدبأ دقو يدوصألا سلجم

 بجحوتسا امم كلذ ريغ ىلا هتقادصو هطاشنو هتهازنو هفافعو هلدع

 ةمالا ركشو يو.دمحلا ةيظوظحم

 هدادعتساو هتلود صالخاب وسما يودحلا هلر وفغملا ةهثأ رظنلابو
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 دو
 هلصال ميركلا رلا لئامفو *« هلعفب منال 0 ؤرلا

 قح نذلا مار كلادهلاجتاب دع و [حالخو امدش هديزب نا لاب هللاف

 لبخلا اذه نا مهم لكل لو نا ماك زو مهب اجن م زلا درجع انل

 دبالا ىتح مهل هظفحو هتلودإ هللا مهظفح دسالا كاذ نم

 عيب

50-2 

 © نك اشاروصنم واتلود )

 'افئاطلا ةئبدم ىف نكي اشاي دمحا موحر لانا ايمانا ر وصتمواب ودداو

 0000000 ديالا كياه يف نكسض ل. هدلاو نك تتح زاجملا

 ةينامعلا ةيمحلا ةنطلسلا يفب رملا لاجر رابكنم نكي اشاب مههاربا موح 1

 خيش ىلا ه-ب راو هعاضرا سا هدلاو دهع ليلش ةتاود د دعو

 0 1 , نك“ 0 0 تاونس 7 0 هدمع كيمو هلا ةلش

 0_0 ههد نم د 0 دامس 0 ةهج نك“ هيلا اموملا ا |

 ا اكلاو ةءارقلا هميلعت ىف ذخا فئاطلا ىلا هدلاو ةمدقتسا.املو

 4 و رغتسأ ليوط سرد كاع أمف غب ىد امسردم رابك ىلع هس رغلا ْ

 ىلسع رمتساو ه +1١ ةئس يف سعم ىلا هدلاو عم م م نيماع ةدمها

 يف رحمو ةيسرافلاو ةيكرتلا ةغللا لع ص ةءلاطملاو نمد جاهجإلا

 مارب اكةيرللا ةهغللا ْ

 أ



 دال
+ 

 كابترالا ضعب ايف 2 ا هك 3 انتا ىو 0 ض. ءاضق ىلع كاذ ذا اهب
1 

 0 معناو اس أتم هلبقف ةراظنلا نم هءافعتسا 0 0 و ظ

 لوألا + نودروت نال د ماسسولابو قبر اك يليامور ةبئوب

 ف ولاو ةنسلا 5-0 ةمدخ يف هصالخاو ةللالا 0 فاك ْ

 بويا
 ةلاملل ارظان ةماب 1 ىد روهش - ةنامد لع صم و

 ا

 قو 3 وبدلا ةيفارغملا ةيعمجا 0 ىرقخلا 25 راقعلا كن 2 رق ظ

 ةماقتسالاو ةقادّضلاو ءالولاو ضالخالا روع لع ةرازولا لات ١ ١

 ظ ا عم ىنعتسا ثيح 1885 ةنس راربذ؟ هياغل طاشنل 0

 ظ قرع هل رات يايا قو يضيف 7

 2 مدل ترن ةهيرابوللا ةرازولا تالا
 ددح تغتلاو كلذ دب هتلودل وسلا : ال ةيص وصلا لامك ناب 0 ىعتساف

 ىلع ايلا ردك ايام لع هروسو هحانعب تحبصا يتلا 3 ةرادا ىلا

 عا نم مب ركلا هيب حبصا ةورلا عساوو حاختلا ن م مار 5 هياغ

 اهرهشاو ةسروالا ةلاملا 5 وبيلا
١ 

5 

 انضاَونا ةنور اقاندلأ عم دادزب ناك هناف كلذ نع الضفو هدأت و

 2 فرلاو ريغصلاو رم كلا لعج ىد اساناو امراكمو ةشاشن و ةشاشهو

 ا 0 هقالخأ اكو هعبط مركب 0 هفطاب مك رشي عيضولاو |

 لئاملا لوك 0 مو م لا ةدايز هتقوطمل قع دايو



 ظ ٠ | هش جاجناو مدقتلا نما م امظع 00 تغلب 0 3 ماقنلا "هي هياغب

 ا يلاعو ةرادالا ندس>و تا اددملا وعدل اهف هلا «عا َ

 ا” بككو هلاثخأ ةرفو عم ناك ةيماعلا ة أانماإل نلطتلانو

 ل 5 هن وش ال ىت 0-0 5 لاخلا 0 ردا 0 نع يتنيال هنراذالا

 نع الوم هللا هلك ناكو ةيضفسافلا تالاقملاو هيملعلا 2

 هتاودل 02- 0 موظدملا نم 25 أه هلو ءاشنالاو ضورعلا

 أ ءالضفلا ةرظانمو ءابدالا ةثحابمو ءاماعلا ةسلاجمل احمو ةغالبلاو ةحاصفلاب

 0 هةية رج الا يوبدحلا هلع 5 اد هتءلهال رظناابو

 ب دق طايمد نيا اشور رسم سس اح 0 ةديعو 5 ناريمريم ٠

 000 0 را طنط ساق ةمأ 2 ردش ةم وياعلل

 دقو سو لام تنل د هريدعالل 01 رم ماا تدك الكوذ ع

 ' مزاتسيو ءارطالاو حبدملا بج وتس. ةيلاعلا فئاظولا هذه ميمج يف رهظا

 ْ 2 هعاب لوطو هلم ولعو 0 وهل ىلع 0 ءاخللو ركشلا :

 ش صمأب نيدو ةميظع عب هةنسأا هم لأ ند لان ىتح ءاضملاو ةرادالا

 مايق نسحا ل ماقو ١ مما/ ب 2 ةملخادلا ةراظنل الكو 2

 ةماعتسالاو ناشالا رو<+ ىلع رودي اهلعحو أمراداو اهمالقا مظ مك ١ ىتح ا مش ظ

 هلاع نامحالا ضع اهدادما ركشتف رك ذن يف هلا ما هلود ر ' ٠١ ن

 ها  ا ا لودب هشح ىلإ <” مب 007 امو 6-5 تح 0 |

 يجبر سلب 4



 4 ةةر #3 ا

| 

 ظ اشا, رديح ولتلود

 تحت نا نك ميهاربا هل ريالا ريمآلا اذه :

 ثيح ه ١؟ه1 ةنس نهلا ةئيد يف ريبكلا اشاب يلع دمت نانملا نكس |

 لاخر راك نم اد رتعفو يراك ل ةفيضو 0 هللأ هةهحر 3 5

 هبلا راشملا :هولعلا ةعركلا ةلئاملا دج هلاخ همدقتسا دقو ةيلعلا ةلودلا

 ىهسأ أم داشو 0 هبا >2 أهأناف م 9 رك | ؟5ب 2 ىف

 هع تاروطاو هدأ 0 تف أماقمو ةعفر اهالعاو 7 رسدملا تك

 هاكناحلا ةسردم هلخدا' ةماهشلاو راقولا لثالدو ”هءاجنلاو ءاكزلا لئاخم

 2 0 0-1 ةعلاطألاو 0 نيد 2 0 2 و 0 7 '

 م 14 ةنس يف 0 4م 0 ن هاقاتام ا يماحلا ا

 بتحاص ةرضح دلاو اشا 3 هم موحرملا اهأثنا يبا 900 0

 . ةيسرافلاو ةيبرعلا ةفللا همع لاجنا مم اهيف سردو نكي اشاب روصنم ةلودلا ا

 ' مو>رملا :هبالو لئاوا يف ةيسابعلا ةسردم لخد مث اهعورفو ةيكرتلاو

 ١ بصق زاح ىتح ”هيركسملا نونفلاو ةيضايرلا مولعلا يف قمعتو اشاب سابع ا

 ةلطلا نم هلاغماو هبارقا ل اع ع ا

 | نم هتاود جرخ ه ١1١7١ ةنس يف اشاب سابع هل روفغلا يفوت الو
 هدلاو موحرملا ةرئاد لاغشا 1-5 نفد م أع لك يف اعدا ب .ةسردملا |

 ظ رات

| 

7 
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 فلم

 ةريغلا ةدشو ةر ديب ءافصو ةريسلا

 3 همدنع نوكينالهوعدب لسرا ردم ىلع ايودخ سابعلا و ههدرس ىهساملف

 مظعالا ناطاسلاةلالج رباخف هتيعم يف هبر 0 نا

 موسع ةصوص# ةفصب ه:أالح نم نذالا هأنأف ةف.ظولا هديك هلوق مص ِف ا

 ل ايلا وهوماظعاو لالحاو مارك او ةوافح لايف قلو ةلل وط 26 ظ

 بعءشلا عيبمج نم أب وبحم لمعلاو دملا لاثم

 دما اشاب ميهاربا سنربلا ةع 0 هيلا تفز 10+ ةنس ينو ظ

 ملوعو 01 ميهاربا ن | نكءاس لح اشاي دحا اهل ووينملا لحم
 ظ

 مانا قوفذ ع هلضف ن م هللا هداز )ما ركالا عضومو ءا ع هلأ عد رخام اللا

 ظ | يزاوب فاج ىلع تفرتسلاَو ١ كلا ن“ يميف هل ود قداخا اما

 سفنلا 6 هوما ل )| قيقر وهو ةيمسأ مركو هبسس> كفا

 همقو رخفلا م 0 0 0 كعب هندأب ني ه_جحولا 0 ْ

 | اتيغل نا كعب يلاعلا يودحلا نانجلا مزالو 8 2م ىلا عجر 0 اك وشب هل ظ

 ئ عضد باناروقو ةميخفلا 01 ةرضحلا ةيعم يف هتفيظو ن الأ ىلالز

7 



 و
 ْ يللاحلا يوبدحلا بانج معوه مادقملا ميركلا مهشلا ن اربلا ةلود نا

 ةنس يف رصم يف هتدالو تناكو اشاب ليعامسا هل روفغملا لاحت مضلل

 اةكلا هترطف سعاظمهتاراشاو هناك تروش ناقل 0

 م ول_ءلا ”يدايم نّنا دقن اكو عع رتو 5 امو هيزئزعلا هتنطف لئالدو

 ظ ى ريكتلا تاءلكلا:اهءرادم يف لخدو اريس وس ىلا ىفذ ةيسانمالا

 اهم يلح ىح ديحاو ه1 دلا ف دحو ةيلاعلا مولع || ام 5 سردو

 ا
 ؤ
 ا
 ظ
 ظ
 ١
 ا ا مظعم ىل 6 مده و هسق 2 اا جلو تيبصأ رفواب |

 : > ْ ظ ( سل ا ورش انما الب ىلا بهذ آر كلا سا منا نا

 ظ ابشح قاس ف مظتاف أاهمف شدعلا هأ قارو داللا هتيحاف :نقرؤلا 04 نم ْ
 | .-. 5 5 5 ْ | .٠

 ظ نم رهظاو لا_ءالا نسا نم تكلل اه ىداف طباض ةفيظو يواسفلا ش

 ا |

 اوسلو شدملا دون>ح ملغم هيف تبيح 7 تاهل لئاضف ظ
 أ بولق هيلا

 ظ - تر نع 4 هفرو لبا و ريذ روطا ريمألا م 6 داوملاو طابضلا ظ

 ا
 ا نم هلمتف محار ريف و هل انعو مذ هيرادمو هن سما | ظ

 ع ولملا طالإلا يف هفرام ةعسو هكراذاولعو هماتع قيلت ةمدخ هس
ْ | 

 0 30 يود ا وهدم نا داللنلا كىللب ف هدو>و 3 هأ قشاو | َ

 ةججرتل بد اصةمت بحاف تقولا كلذ يف ةسردملايف 1 ناكهيخا نياأ
1 
١ 

 اءاشو.ةىداملا نيس نمهق مار الا ازيك هلا لا



 يد

 ا 1 5 ليس هلا تذجو هظلاخ نم عيبمج نم ةماركلاب

 | - يجامل و ءارعفلا ةاناع اسف ىف اهن> ولاءال وه وتناجاو نيينطو نم

> - - 
|| 

 أ دج م م هوي يع ههههس -.-



 «دا١

 أف قلتف سرادتلملا ليحمل 7 -- ل 5 عرعر امو 05 ةرك اذلا ظ 2

 ظ نم قثوتسا ال مث نيكم سا سأ ىلع اهنم زكرو نونفلاو مولعلا ةيدابم

 | ىلا ب 2000 سرادملا يف ةيلا ملا نيود ةارح س١

 ظ رطف 0 ءاسو ليصحتلا يف دهجحاو احتل اسرااكم لخدو اوروا

 7 53 جو ئآإ

 ظ ب يف هلهاو هنطوم نع برغت اهو ه يتلا ةيملعلا هّتناغ لانفهؤاكذو ْ

 ' ريس ناس ةسردم لخد مولعلا ةسارد نم ىبتااملو٠ نمزلا نم نكعام

 ظ ممم جرخو رهمو عربو برا نونف اهف 0 ( اسارف يف ) ةيرألا 1

 امو ةئس او ف مزالم ةسارإ 1 ظ .:

 يف لوخدلا يركتلا ريماللل و يواسنرفلا يبرملا ماظنلا ناكدقو 1

 ىلا لصوتي هتسارفو هتءاجشو هتراهع هتلود ناكو هيدنملا كلس

 ظ نا ه لعتمأ هش ةعوةتضابم نكلو لوذملا | اف ول مدقتلا تاجرد ىلعأ
ْ 

 ظ ل-ءجو بوب ىلا هفتطو يبرصملار طملا قا داعف هئطو ريغ مك >ٍ

 ظ افدلل 4 هضرف د4 هلع ٠ نطولا ا فقو هما 8 ةلاسو ةقيس 5-3

 ١

 | ةراخو نش أو ينطولا ش ةدللا طامض رهقأ 3م موه ورصم يف الاريمالاو

0 

 ظ قالخالا نمدّللا هظفح مجدقو مايالا لقسم ين ثداو ا ىلعا مب نيعتسي ينلا

 م و هفراعم بولق يف ةيلاعهناكم اذ هلعجام ةليجلا ايازملاو ةعركلا
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 3 نضع لا اوع لم سراب ىلا زيزعلا كيع ناطلسلا ءاج ىد اا>يم ظ

 ءاضصر هلا الملا روطاربمالا 0 لاعمال 3 كولكتاو ةرصامقلا ْ

 3 2 ةيكولملا ةدكملا ىلع كروم ةسلحاو 4ع ىنعف 4. نيئم ْؤملا 21 ةلالح ْ

 2 1 ' مدرس م
 اوطعف ةيلدعلل ارو هئيعو نات لأ 0 هتلالح تا هذال اريماو ملم

 6 اك يلاع ةرادص كعيو زيزملا كيع 2 || لدهع رخ ا يفو

 | لا نيدو هدب لصح ملف ةرازولا ناكر مهأ نم ةجرتلا بحاص |

 0 نم هللا هير لافتسا يسايس قالاتخا اشاب مد دو مظعالا |

 .ابروأ ىلع ددرتلا ف هنأ هيف 3 ناس لا 0 هدب ف قب ا ظ 1

 ظ 1 فادي ءارمالاو كرا رخآ 00

 ظ ا فرعي ” لاكي ذلان واوا روطاربمالا | ادوعو هناتسالاب 1 هورازو '

 ا هتظودل هصالذا قدصو نانم ١ هير بحسو هقرأعم ردق

 ظ كفا وع سااجع ذل وماعو صاخ لك ىلع هب رشو هسفن ةهاز وهقالخا

 ٌْ نع الدف ىرتشلاو ىمظملا لو نافقاد مظعأ هللا :ةمحر لان دقو

 ةرخافلا تاكلملاو كولملا اياده

 ظ هيلع 0 هللا ةجرتاف ءاقستسالا ض س هارتعا ه 1١؟5؟ ةئس يثو

 ميظعتلاب ؛ ينلأ 00 يف نفدو اهتاذ ةنسلا نم ةدمقلا يذرخاوأ يف
-9 

 لعهللا بكس اديب اريأو ادحم اعراب اند ايلا ف ةلاكرأت ل

 نانا حيسف هنكساو ناوضرلاو ةمحرلا ثيغ هحبرض



 4 هد

- 

 هنن لكل اهلا 0 لا 7 2 هشح فل يم تناك يتلا كيعلا ْ

 .٠ -و - .

 ادامتءأم ركم اززعم ةكافشلا رادو همح رثلا نح ا رهتسا اده كعتو

 يذلا ريزعلا كنع ناطلسألا نانملا 0 كدهع 2 انو راسا مها ا

 1 ماهم ريددن ىف هل اروع هدحأق لارا ىلع دمتءاوهب قثو ظ

 1 زوفةلاملل اريزو هثع دا لامالاةريطخلانأشلا ةعيشرلا فئاظولا هدلقو ظ

 ( شناد نمجنا )يملعلا عمجملل ا وضمف ةلودلا نئازخ سلجم ًاسيئرف ةيلدعال

 0 نك ةفئالخ ولا مدع للك لالخ ف ىداف ةيان 5 ةيلاملل ار زوف ظ

 كولسلا ىف ةماقتسالاو ةفعلاوةمدخلا ىف صالخالاو قدصلاو طاشنلاو

 ظ مهرودص سعوأو هن دسأح ظرغ تاس كالذو هريغ ل حر ف كهعب مام ظ

 كلش مظعالا ناطلسلا ةلالط هب اوشي نا سانخلا م 1 ظ
00 

/ 
| 

 نه نوريثك همننو . ه ؟؟مز ةئس اهلا رفاق ايلاطب | ىلا هداعناب تضق

 كب قيقوو كب داشرو يدنفا هاجاو كب اكو انشا ايضك هيز> لاَحَر ظ

 ةرمهشلا باحصا لاجرلاو رارحالا باتكلا مظاعأ نم مهريغو ايض وبا ظ

 راكفالا ةوقو لامعالا يب دجلاو مادقالاب

 ىلا هاعدتسا كاذ ذا انرف روطاربما ثلاثلا نويلبان كلذ غلب املو ظ
1 5 - - ' 2 

 اززعم روطاربمالا ةفايض ىف قبو امركم اًميْض هللا همحر اهءاخ سراب
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 ةمظعلا هلامعا تدصلا لدعبو ةيماسلا 2 ماقملا ولع يه كانه لانو

 نم ةيناطلسلا ةرضحلا ىدل زاحو ءارزولاو ءارصالا نم هريغ هغلس مل اما[

 ةفصب اهنع ابان هتبدتلا ىتح اهظع اوأش ةصلاخلا ةقثلاو عيفرلا ماقللا |
: | 

 ' يلو يارعص» يف ينامعلا يومعلا شيلا ضارءتسا روض ةيصوصخ

 ظ « هناتسالا يف مدقأ

 . قيقحتل اشاب داؤف رفاسف ماشلا يف ةحصذملا "هنداح كاذ ذا تئدحو

 َىح نيم رجلا كلما ف هل عقلا لمعت_سأف كانه ل قل عئاظفلا

 بدلا ةيئاطاسلا ةرضحلا عماسمل هقحب تاكيتلا ضع تين

 كلت قيقحتل صوص# دفو هلنيععو ماس رومأ ةفصب ةمجرتلا بحاص

 ا لامعأ ىلع ه. قداص 6 مقدو ةماش *لا رايدلا ىلا زفاشو رومألا

 اةهودبتج 0.١ 10/11 معز يااا عبو وجي نيف بد دوما عبالي ا ا يو ل

 طن كن 715

 نيح ىلا نيح نم رصم ىلع ددرت دك "امال" لل عجد م * اشاب

 ا هيقل ابوروأ ىلا هبالو يع رخاوأ اذه رفاسالو اشي
 .هناتسالا ىلا هبعصو ةدسم همزالو سراب ينةجرتلا باص 00
 . لعام | نانللا نك اس قئرأ الوهرصم ىلا داعو اشايديعس هلر كاف 1

 ماع ا ىلع 58 مياكخ الا ىلا فاسو "”هيويدخلا "كيرالا ىلا اشانا '

 ١ رصم ىلا هناتسالا نم داع املف ةججرتلا ب>اص نيبو هني فالخ مقو ا

 ظ ربع ن 0 2 جارخاو سدربلا احد داعبأب ىضكفو هتطلس ة وف لمعتسا َ ش

 غب هيرد سر رسوم قف 2 ىف هنابارسسو ل اي ىرتشمهو أ ظ



>. 
 0 5 ةحلسماو ةس وامها ةقثأا لد لح هةنسك او ةنأ اطعام ةردخا هب ظ

 ٌْ هنال رصم ىلا ةعم ةريضحت_باو ا 0 وهو هناتسالاب هدلاو ظ

 ظ | اشاب سابع ىلوتو هدلاو ىفوت ىتح ايف ثكمو ةيصوصخ ةبحم هبحن ناك

 أ تاقالعلا نافذ ةمحرتلا تبحاص ادعام ريكا ااهلع ددشو هك اع كيا اد ظ

 00 ال1 لع ديم ةلئاثلا ىلا تفاصتا هتكلو ءدب *يداب امه -

 1 لاف ةانو ةناتسالا ىلا رمسلا لف م هيك ايللو تاهيعمالا

 | هرفس مدعي هرمأ ردصأ اشاب سابع يلاولا كلذ لب ذاو 00 ظ

 لو دا هع تاع حا 00 رغأ يف قف رصأ هعوجر مدعبو

 ا زون ةن ةن_س هنيعو هيلا همدق:_سا هنالولا بصخم اشاب ديعس هل روفغملا

 0( دوش ةرادا ماقو هبوخا نم تاكشن يتلا ةرازولا يف ةبلامال اريزو
 مايق نسحأ |

 | ةساطلسلا ةرضحلا نم ىلط ثااثلا نويلباتنا ثدح ىت> اهف قو

 ادم ىلا نعوا نكلو ةلما كالذ ىلا هباجاف سي وسلا لانق حتف زايتما

 004 الرق ءاضرأ الا. ىلا اشان ديمس نكلؤو كلذ لع ةقداصملا مدعب |

 الام ناكروك ذملا نال ةطقنلا هذه ىلع فالتخا اشاب ىنطصم نيبو هيب |

 ا( ةااسإو هصيم نقب لاقتساف رص ةياطلسلا ةدارالا هت لا ظ

 ماركالاب ةيناطلسلا ةرضحلا هتقلت كانهو ”هناتسالا ىلا اهدسعب رفاسو

 ار هيلع تمداو تقرا ةذانو 6 ةملاملا ةرازر طلال يي . ت1 سوس سس م مم يح سس بسسس بمس ممل ااا

 ةعص رملا نواه ة هروص 2 عصرما يدا ناشنلاو ةليلخلا ةرآ زولا ظ
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 *« ةجر 9
 اشاب لضاف ىطصم :سنربلا رك ذلا ببطلا هل روفغملا

 هلروةغملاهدلاو هباعرب ىبر وةرجوال ٠غ ؟ةئلس رص ريهشلا ريمالا اذه دلو

 ميهارا

 ذاتسالا ىلع طّخلاو ةيسرافلا ملعأو يسن اونلا يمي لا خييشلا ةمالعلا ىلع

 هدلاو صعق يف ةيبرعلا مولعلا نّدلتو ريبكلا اشاب يلع دمت نبا اشاب

 لبي نا لبق ةيكرتلا ةغلل م ميجا عرض اال د وردا ريل

 نيسنربلا هيوخا عم ابور وأ ىلا ركذلا بيطلاهدلاو هلسرأ من د

 عم نولوجتي رحبلا يف اويقبو رفسسلا نع اومنت مهنكلو دنحأو ليعامسا

  هدلاو هعجرتساف ريخأتلاهمْزلا ض مةججرتلا بحاص ارتعا ىتخ شاب ناطبق |
1 

 ا يعول ل امريبكلا | اشاب 2 0 ناكو ع >> ه روف مزالورصمولا

 ظ ةهبامذؤو.طرفملا ه6 داو هباجالا نم هب هلاخت نا ةمجرتلا تخاصلا

 ظ ناوبدلا يغو / يرواد | / بانج نواعم ةفيظو ةمعم 2 هئيعف قالخالا

 0 صالخ آلا ب>او دمت رفا ةأاسو كعم 2 هياّتس الا َرْذأ اياك دنعو يودحلا ا :

 ا

 | كانه ناكو ىدظملا ةفالخلا شرع لع سول! ابهتثنتو دحلا دبع نالقا

 ا كعبو (زوقكب )يارس ناطل 1[ هيلع معنا دقو ٠ مارك الاو ةلحتلل 0

 ' ناطلسلا ىلط ىلع ءانب ةججرتلا سءاص كرو رم ىلا ىلع دمحشداع كلذ 3

 دادع يف «نويمهيندما»ناوبد يف هئلعو ياسا ماعن الاب هالاوو هيلا هب رشف
1 9 

 هيلع ما و ( نيِيصوِصْخلا ةناطلشلا ةرضللا ةتك يأ ) ننال ال!

 بيحام راكفالا تئاضو صالخاللاو ةعاربلا ن نعم م رهظاف يب راكي درب

 اف جاي هاش يفي



 مه:

 ظ ظ فلا ٠5١ وحن اهتميق غلبت ةيعارز ًانايطا مهنم الك ىطعاو لئتماف هتلئاع
 هدح موحرما ا ند مهصخت مع يعرشلا لزاتنلا ممم 1 هشد

 امس الأ نذن درب هنا نبا سابع هيالوةدم يف مياح سلرعلا قبو

 آد انانوؤش قرظتلاو سردلاو ةملاطملاالا هلل شال ةيهاقلاو

 آ 000 لاو نيط ولا وم ةماعلاو ةضاخلا نيب اب ويعالج مامظمم ناكهتكلو

 0س اربأا ىعدتسا هيويدخلا هكيرالا اشاب ديعس هل روفنملا ىلوت املو

 | نيملا كلذ نم هللا همحر دعصف 3 هنم هبرقو هرطاخ بيطو هيلا ميلح

 قاد ةةبر هيلع منأو نيك نسجل 0 ناغ كس ءاقنرالا ملس ىلع

 ظ ” نزادرسلا ُْف ا كتف ناديونبلل 01 ملا ظان يقر 9

 ظ هتهازتو هتءاربو هتعاحشو هتلاس ىلع نهرإم امملا ند

 ظ أمم 00 ل1 كمال وطاع 0 1 ناذوسلا هيراقمكحام]

 | كاعب ع نمو لب ن م اهزرحأ ين ل اسولا ن :.ع "الضف ةيماسلا ةرازولا ة ةمر

 ةليامخلا 3 فاك

 0 7 3 داك الا 7 فاس ه أ" ةنس يفو

 ١ كفانا بايسالا اخ دمخأ س ربلا أمف تامو اهم ايم ىلا ةريهشلا تايزلا

 ظ | ةلالح يدب نيد هلوشو نه اتسالا ىلا هلوصو كعيو ع 2 نووارلا

 || ةداعسلا راديفايقمقبو ةلودلا يار وش ساجيف 1 وضع نع مظعالا ناطاسلا

 تاعركتسولابشالبدالواةعب را اكران هيلعاف وسام تاقهتننم هتك ردا ح

 ميحرلا نمحرلا هنا ةعساولا هتمحرب هللا هدمش هلباط ةوزنؤ ةميسو اك الماو



 2 ظ
 ظ 0 ا

 ظ
0 

 ظ اشاب ملح سنربلا هل روفغملا

 2 كلا اشاي يلع دم نب اشاب ميلح سنربلا نانملا نكاس دلو

 ”هكداواو :لالىلاو دقق لالررع ىلع بشو م1406 ةنس لاشو ظ

  هاكتالا ةء سردم يف مولعلا ؟يداي» سيتقا نا دعو لامكلاو لضفلا ٠

 اهسرادم يف هقفت ثيح اسنرف ىلا هءولعلا ةعركلا "هلباعلا دج هدلاو هلسرا

 ' نم هانمتي ام لان دق ةيماسلا هتنبرتو يعيبطلا هباكزل رظنلابو هيركسعلا

 وسو هلو هلضف لع ةلادلا تاداج ا زاحو فراعملاو مولعلا دجسع ظ

 | موحرملا ناك ثبج ربك آلا هيخاو هسا ةافو دعب رصم ىلا داعو هكرادم

 .ةرهاقلا ىلا هلودو ف: رضم لل اع ًاناو يناثلا هيخا نا لوالا اشاب سابع

 ظ ثاربيم نم ”هيوندخلا 3 أعلا ءانكمعا ا دب رجس يلاعلا صماالا ردص

 هتاينثق» عيمج 2 دق يلع دم نا ةجحن ريببكلا اشاب ىلع دم ناكمتنج ظ

 | ضاللا ريكف ةلتاعلا دارقال ال ةموكملا لام تدل هتادوح ومو هل 1
1 : : - 
 يذلا 6-5 سنربلا اصوصخو ةعركلا ةرمدالا هده ءةاضعا نم لك ىلع 1

 ىلا هاوعد مفرو هيلا ىبوملا يلاعلا مالا قوطنل عايصناالا مدع الا ىلا

 مكحلا اذه نم هفاصنا ةناطاسلا ةياعلا ةرضملا نم استلم ةطايدلا راد

 انياومد ةيالا هم وسو امو 1 لولا ةوقحب فجحملا 1

 ترد ص قىح ةساطاسلا ةغينملا عمأ نت ىوعدلا تاشح غلبت و

 ءاضعا 0 هه ةماعا قاض 9 موحرملل ةينسلا ةدارالا 1



 4و
 اا ياحرستم وانس متهلتشو هناجن ل الا تاداشلا ىلع

 / ىلا 5 بورحلا هنطو ”هيرصملا دالبلا ىلا ةمالسلاو نملاب داعو ايلاطيا 0

 .دابتجالاو ها "لمو هنأت ءلا نيعب ةصاعلا ة ةسا لإ هك واما| هر اا

 ظ

 ظ | لها 7 3 عيبا هبحا ىت > ةديمج ةفص لك هتلود رمشا دقو

 | حولا ةسعلبتلاب مايقال ة ةصرف نو الو هردق نول ا

 ظ يف و وأ هتاود رص يتلا تاما ىف تاكد وصي بوب ا 1 2
 ْ هده ربدع وة يودملا كاعزتكو ردا عراوت ىالجلا هس 3 ٌْ

 1 هتبانعو مهلا يماسلا هتافتلال ءازج فطلا اهدعبو ةريثك تارهاظملا |

 يرمصملا بعشلا حاصل ةقاتْع فورظ يف اهرهظب
 أ ا

 اة نم هلا اه . ةنكص 0 :اودب تروهشا يِ 0

 اذيملا لعو دضا مراكمو كرادملا ومس لع 0 نيذلا 00

 ظ هما غو امددراو داملا ليلا تور هتلود علو نع ها لايفدلا دماحمو |

 ا - هم -
  اهنم ليحلاو ًامومع قابسلا تايعمج اريصنو أبحم لزب لو ناك دقو ديصلايف

 < 2 2 0 : : رج

 وا تاما 52 اهو نيك نا ن*“ هنكم 4ص رف كرتال أ اصوصخ

 اع اثورمم لبوطلا رمعلاب هللا ةيتم هب معلا نوسعلا تانج نم اهريغل ري 0 و 5 . . ٠

 ءافصلاو دعسلا رارمتساو ءانملاو دولا ماود نم هتلودل ذأ 9
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 هم ع انك اناا

 وهو م 1409 ةئس ربمتس م يف هيردنكسالاب ماملا ريءالا اذه دلو

 اشاب يلع دم نب ديعس نب نوسوط سنربلا هيلع ف وسأملا لاجتا يناث
-_- 

 يدابيم 000 ادا ناشف ا عفان دولا ش سع ليع بش دقو ريكلا

 همولع 3 3 02 ةدياسا لع ةيسلرفالاو ةس رعلا ةغللا

 حح 0 : 1 7
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 : ودون طولا ريخ هنأم ىلا هيزبرغلا هلايماو هتلود دادعتسال رظنلابو

 || سل ابك" ادهاجسمو ديفم 0000 6 | انين ادهم لز و ناك

 تاالاغت 2 ع يف ةدد دع ا هتلودروض> أا'اسحو ديدح يبدا عوضول»

 يودخحلا ها وقمعدس د ىلع ءا ع و ام نع اقلل 1 كلو ايت ةيمومعلا ٌْ

 || ةيلودلا هيماسلا تالياقملا ماظن ريس يف هعاب لوطو هنأ ر ةلاصاب ماظعملا ٍْ

 يف هيلا دهع دق هكرادم ياس يف هيرصملا ةموكملا داقتعال رظنلابو

 ةموكحلا نع ”هنابتلاب هرتاكنا ”هكلم ةلالج ديع ةلمح روضح ةنسلا هذه

 01 ارو ىلإ مكتب ل يام روش لئاوا يف: هتلؤد رفاس: دقو هب رصملا

 ”اكلشلا نمد ومس ىلا دئيدام داش اال ندنول ىلا ايمو ةمالدلاو

 ردوا اذماق زيراب هتاود ردا كاملا دبع لولح برقاملو ةمهملا ةيمسرلا

 1 اوكا هل تانغ لصو املو اشا 06 هافاو ثدح ةعركلا هتشاحن

 رض كانه هتماقا ةدم هتيعع 00 جسنكرال قواوكلا ”هيزيلكتالا

 ةبنجالا لودلا دوفوو زياكت الإ ءاملظم لباقو اهعمجا لس وبلا تالاغفتحا

 يف ايروتكف ”هكلملا اهتدعا يتلا ةريبكلا " هب دأملا ىلا يعد وبنوب ”4 يفو

 000 لإ دا ةلغللا هيا دعو ىرازلا كولملاو ءارصالل :ماتتكون رصق

 اقوم قيفوتلاماع و حاجتلا لامك« ًاعتمتم هللاهظفح فيصلاةدم اهم يغش
- 

 | ةحمو لامتملا كلملا هنانمب ًاقومىص لابقالاو ةمالسلاو هافرلاو دجملا

 ه-لشسلس سعب



 حلو
0 

 ةسرد لك لخد مث دع و ادع رخف ىلع رف هديزبام ءانجا يف

 هسورداهف مكاو قباس ا يوبدحلا هدلاو هل ودوم ةدارال "ناش مونايزرت | 0

 هتبارد ىلع ةلادلا ةيلاعلا تاداهشلا لانو اهيف غبن ىتح ةيملعلاو ”هركسلا ١

  ةيسردملا هتازاجا لالخ ينو ابواب هنلود داومتو ءانمأ يف راز دقو هتباردو

 | امب لبوقو مظعملا ي وبدحلا اشاب سابع هقيقش ومس عم اهمصاوع رثكأ |

 يسم ا ةقطاع اا اصول :لافجالاو اه لا ني قل ظ

 هتموكحلاجر اكو اهرتسَق ةلالج نمايفدهلا# ك0

 .اهكولموابروا ةرطاربما هادها دقو راختفالاو ءانثلاو ءارطالا بجوتسام

 ' ةمنملا يلاعو كزادملا ومس نم هتمدو رع اشام ع الد ةيضسا ا
 هنرادجو هقاقحتساو هتيلها ىلع انأاهربو

 دقو ب | 16-5 حاشوب 0 هددس رعص هللا هظفح ناكو

 نع الضف بادآلاو رلملا ةبحو رطاحلا ةعرسو نهذلا ةدحب هللا هابح'
 . ةممالا فرش لع ةظفاحملاو ةضحلا ةيلملا ةماهشلاو ةقلا ةينطولا ةريغلا

 هناتسسالاو صم نيب ةساتا طباور دست هلم غل 0 |
 تافتلالا نم ةرصلك يف لانو ةديدع تارص ةداعسلا راذ راز دق ةيلعلا

 | ةلودلا ءالو ق هصالخاب ردجو هتاودب قيلخ وه ام ينوامحلا ييلاعلا

 ' مظعالا انعوبتم ةلالج هيلع مناف رونالا يديجلا شرعلا ةبحمو ةلعلا

 ١ هاضر ىلع ةلالد ةعفرلا يركب ليامددتلا ١١ اراهظاو هتلود نع يملا |

 ظ ؛ هتلهاو هيصالخا ا

 ا 4 تسيح - هييسييتبيسيبسلا
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 مظعملا يويدخحلا ومس قيقش اشإب يلع دمم سنربلا
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 | ريثملا هلاله لهو ه ئ؟و؟ ةنس لاوش ١١ 8 ريطخلا ريمالا اذه دلو

 ب72

 عم مولعلا 'ىدابم هيف قاتو نيدباعب ايلعلا ةسردملا لخد اا غابالو

 | نعلاب ل يرسم لارطقلا 0 مَ مظعملا يوردملا وود هميقش ةماخف ظ

 ا او هرتياوس ىف ةنلكلا ةلكلا نتونسكه ةانردنم ىلا لابقألاو

 || هتمه دعبو هكرادم ومس ىلع لدام ”هيركسعلا نونقلاو ةيلاملا مولعلا نم



 0 م 2 - ب ب ص سمة يسصسسول

 ”ارياق هونأ هلم 3 أمف م 86 , اذا َىح هب ركسشلا نونفلا 8 لرمي ديس مهمه ظ 1

 ظ ا ل هددت ||| 12 مو هشدألا لع تمحو ينلا "هب رصملا ةلمحلل ماع

 ةسورا نزلا اةسلسلا ةلودلا عصا سرس ا
 ْ - : 2 - . 1 1 ٠

 ظ اهامسا ةيلعلا ةلودلا بار نم امس لانو امو مر *|| 1 ةساامعلا ْ

 ١> يدش( هار# هيب

 هديز |سهابا ركسع الافتحا همودشهدلاو لفتحا ردم ىلا داع املو
 5 : 8 0 ' ١

 6 ةريصق ريغ ةدم أف ثيلوايلاطبا نما هنأ م رفاس 0 امادقاو اظاغن

 ايف ماقاو اهانأف رصم ىلا قباسلا يوبدملا هل روفشملا هوذا همدقتسا

 متا نا دعبو ةعاطلا ىلا اهتداعاو اهكودتا نادوسلا ىلا هلا

 بانجلا ندإ : ما ةيلعلا 2 1 رفاسو ةرصهاملا ىلا داع --

 نجح جفن اكن
 'هتلهأ ىلع اليد ىكلملا 3 و طاض ةيتر ايناملا روطاربها ةمظع

 هدادعتساو [|

 ْ هب تبشاأو ةمملا هتكردا 1001 فجر رهش ند :ضساعلا مويا فو ْ

 هتثج لشي ةيوبامحلا ةينسلا ةدارالا تردصف ةداعسلا راد يف ا ْش

 هب وحصم ةساهاش ةحر ا ىلع تافلق هتيصول 00 | بوح ا هنطو للا

 يبنلا ماق» يف ميظع لافتحاب تنفدو اهب ردنكسالا ىلا ماركلا ءايرقلا دعا

 هنانج حيسف هنكساو هللا همحر لايئاد
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 | ايروا سرادم

 ولعلاو تاغللا ى

 ةلكل

 د

2 0 
 ىلا داعو



 هم
 | ١ 0 0 ا :
 ادارا اه مياتخاو هلاقااهإ ا ماظن يضارالا :

 ديوع هبأر ةلاصاو فراعملا ينهعاب لوطو يبدالاهدادعتسال ا

 | ننزيلا وتس نم لك ةاقالم ( هللا همحر) قباسلا يوبدتلا هيأ و هيلا [
 5 يف رصم ىلا مدق يذلا هرتلكنا دهع يلو لاغ يد[

 يذلا ( يلاملا اهروطاربما ) ةيسورلا دهع يلو الوقت قودلارغلاومسو ٍ
 طرا مايف ريخ ةمهملا هدم ماقف هد هع دا يف رسعم اع

 ١ اممملا امو نريمالا ة هس ولم و ف ا يوبدحلا هل روما ةيظوظحم :

 نفرلاو ةزكاذلا ةداتب نم ةلودي يم 1 لا 1

 "قلو ءايدالاو ءاملعلا ةسلا# ىلا ليملاو نيمالا قداصلا ةحمو هاضخاا

 اصيل ة.ئطولا ةماعلا هحاملا وة نخ ُق قول لدبو ف اريملا ءاديلا ْ

 أ هناع بترتي عورشم ل حك 1 رو ناك هنال ةيعارزلا للملا

 45 2 ةدشسو 2 معر لع 10 انيمس>و ايه دو "هب ريصملا ةعارذلا

 ذاهزالا ضراعم انهعاولل لع عنينسوتو ةعاززلا ار ءارو قبلا

 هش 00 فو سو ةك ايلا 3 لوح ُِف أهم ان شل رامتالاو راحشالاو

 اة حور ثيبل ( انانو انايو الرا ا 0

 ١ ناذللا اممنا ريخالا ا ضرأ اعمل 011 كلاي دلفو نيعرازملا ةدغوأ

 ناش الاو ماظنلا ندسحو م 0 : ١ مةءا/ : 3 500 لالج 5 افا

 هأشا وهلا هاجرت 3 3 ءلا هم لع ءامشلا و هود 3 اع ةثسلالا عنج أنف
١ 

 ا

 اماف "هيوندكلا ةميخفلا ةدضملا ليلظ لظب ارورسل اجا
 ب هبريلا ب

ْ 

007000 0 [ [| [| | [| [| [| [| | | | [| [1 



 0 ا ل
 اياك هوا هلق ونامزر ةشاع رسم ىلا داعو ةلآثلا

 -َصع 34 -_- 3 3 رس 9 1 2

 ' لاغشالل ارظانف ةيبرحال ارظانف فراعملل ارظان هنيمف هاقر مث ”هيرادالا
 .. . و 0. -. 2 -

 ٠ نم ا طق يف هدهد ىعاس هليأ ل ناكو ةمأ أمال ارظانف 4م و ومعلا

 ْ هي || اعلا يذلا وهو حاج لا ججراعم ىلا اهمدع ءارو ملاصملا 2 ها

 ١ رو لكلا امض لع ماقاو ناو ىلا 9 لو لادم ن“ د

 | 1 لدلا لالا اعود م ناك ىذلا قرتلا نم دئماع اماضو ةئنثلا روسملا

 ” لوو كلا رسم ىف نطو ةضورلا سايقعبًامارذ «م كاذ ذا غب
 ااا الا تناك قع موطن امم ارض 0 :كل ينيعلا رصقلاو يملاءلا

 ا” دلل ةدللا تانجو هال زا تعدرت 0 ازجاح هتلود اهذختا ىلا
 لايفالاو نملاب رسه٠ ىلا داعو ءاعمج ايروا مصاوع راز نا دعبو

 1 قزر ١1؟5؟ ةنس هدعقلا يد 35 يفو سلق هفافز هدلاو لفتحا

 كلي نادل لا نيرا وهو ميرك لجاب

 رطقلا حربو اشاب ليعامسا هل روفثملا هدلاو لاقت ا ىتح ثبلي لو
 ظ كلاته هعم 3 هتاود هقفارف هتمح را 2 هدّق ا( | ايلاطيا ادضاق 5-5 مدم ا

 أ

 . ايصوصخ اتافتلاهدل نم لادو ناخد. ادع ىزاغلا ناطلسلا ةلالح ةلباقت

 ْ ا د يردك كوارع دل ل 2 ر َّ 0000 رص ء ىلا داع 2 تاونس عضب

اب ةماتلا ةرمذلا هنم هدلاو عا أو ةليلح هج تاما
 ْ مم ةعارزلا لاود

 اهلدبتسا يتلا كالمالاو يضارالا ةرادا هرم هيلا ده ةراوخلا نيج

 لينا نم اهامح ىتد ماي رز اهمامز ةراداو ووش ماعف ه_شاعع



 نجوي مب ةييتلابو جوج

 نونبر جاي هل و بورت زل

 ياا 7, هتفييعس مهيأ مسارب هل

 جا جرب

7 

 ل

3 

 ا

 0 وتدخ ( يناثلا ناطع 0

 يىوردحلا اشاب ليعامسا هأ روفغملا_نبا لداك أشاب ناس سرب دلو

 سرادم ُِف هوبأ هلذ دا 0 الو هه ٠/٠ 0 رقص ١ يف قبسالا

 - م ارنا

 فوقع دايس اهف سردف اسرا امهشو اسذا افراح َّك ناكو سو
 .هص
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 مهؤاصخاو نيينطولا مو ةيحا م مها ماو نودوروالا ةبحأ ىتج

 ةيعباتلاو ةيسنملا ين مهفالتخا ىلع بناجالا هدالب ءالزن ةفطالم نع ظ
ْ 

 ا
 أ

 ناتئمطاو ةحارو لاّقاو داعساو ءانهو ءاخر مايأ همأيا تناكو

 ا ةعركلا هن رسا نيد ماع ٠6 هللا هجر لظ دقو اذه ظ

 1 ابيهم اكلم هاياعر نيبو

 دعب تدادزا نكلو هب لاب لأ اة , يف ناكجانم فار ملا هارتعا

 | ن اي وتكدلل يلا املف هاطا د م ىلع هتلمح ةدايز هذا ىعا نيمو

 0 اورج[ مي تيغابلاو ءافرلا طاس

 لظف هّف لع ند ا 1 نع 5 يدم أشان ىدلعو اشاب لاس موحرملا

 | ىوقت ضرملا را ةدناف نود نكلو نيمو ةد» هن

 قىح 3 هلل و أه ريس فاما ُِف اول كَ تك 0 ابوك 32

 ٠ عسيف رلا هيلع ىكف ارلقكع ةئس 0 35 سيما موب رهظ دعب هيلع تّضق

 2 | مي 2 1 5 مم 00 - .
 م ىلا ناولح نم هن زانح 6 لهتحا يناثلا مولا دو عيضولاو

 هئحو هللا هل مك 0-50 ظع لافتحاب ب اولا هوراو ث.ح 51 اممو ْ

2 

 هنانج حيسف نك كو ا تحف
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 | مهمافو دعب مهن دوو نيفظوملا قود

 ١ هارحا | انيسحو مهلاو>اب ًاقوفرو هاياعر ىلع ًافوأر هلا همحر ناكو ظ

 اس٠. ةئس ىرصلا) طَقلا ُُق ءأب ولا ىدش نا مو ”هيودخلا تافطعتلا ند

 | دعابالاو ناططالا ند ني قر و لينلا ىنط نا مويو م ١ مريس ع :

 منع 0 اع نيد ل اننا وم 6 تنقل ثدح ١ مرا هك 0 :

 5 رفاو غلابع ضاخا هيج نم مولع عرب 2 2 ءلار ررذو ءايولا ا

 0 د اين الا ع عال و ءاهحولا ن 5 ”ةياعاالا عج ناحالا فيلا 5

 ََه ملا 3 و >> 0 ن رشعلا ن 6 فوْأم 2 ةرملا ْق م

 0 2 ني 1 ىلع هل داع 0 لاجل م را ةساثلا ' :

 لكلا 5 نم امهم ةنس ور م لان اناا ٠ نع هيريءالا

 محلا 5 قالخالا مراكم 00 هلئا ل ىلع 0 ها

 كل يلا مع مماونجاح 8 كعب 00 تائيس نع وقعلاب هاباعرل هتماعف ظ

 ظ اهيمل دا نا كعب هللا هةر هناف ١مم 0 اهران تت يقأا ةروثلا ا

 كلا الا تر انو هتابثو همزحب اهريعس اا
 ظ اهملمش داّشاب | ا نذلا مظعم ردع 1 روطنمها ارفاظ ةى.هاقلا ىلا داعو أ

 | مهحنمو اماقتلا و 1 ز> ةمراصلا تاروقملاب مما ام ىلعأ رداق هلق لاب

 هركش ىلع ةنسلالاو هبح لع. نولقلا تدع ىتح اعرك اوف

 ظ ١ هاباعر ةهل 0 لايمالا نم هيلع وه امعم هللا همحر ناكو ١

. ْ 

: 
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 لود رسل ةنمالاو ةحارلا طاس لعو

 لذعلا هع 40 المع ة_هولعم 1 يف نولهالا 1 طاسقا ىلع

 3 نيع تعب هنم 3 طيسملا 1 6 3 0 2 أن اذا تح لاو.ءالل

 ' لاومالا نءابحاص لعر تملا اذادس ةذم يرادالا ر ,حبلا دعب ضرالا

 هناشا نم صانم هي ا د ريدعت يتلا هنيريمالا

 0000 آت م اهنوؤش حالصاو ةرادالا نيسح نه هللا هه ر عرف الو ظ

 تاكملاو نعرادملا 0 اقل هحوات ة.مومعلا فر اذا ةلاح ل تملا ْ

 ةسردم ذب دحت صاو هبوب دحلا ةنودلاو ةشقش وتلا ةسردملا اممدقم يفو :

 ١ دالبلا يف فرأمملا مس اج" د حلا يل قم 0 و بطلا

 ظ ايم ًاطاشنو ةدندج احور هبرصلا |
 ' هيرصألا دالبلل نس يضالاب راثثتسالاءدعل يزيرغلا هلم ىلا رظناابو

 ظ ةيعاو نيناوقلا ىروشو تايربدملا سااجم ل ىذذق ا ماظن ٠

 اال و تادارقلاو اوال ارءاطعا اهتاضاصتخا ند ىلا ةيمونعلا
 .ةلهالا مكاخلا دج وأ مش ٠ هب يلاعلا مالا رادصا لبق ةموكحلا هثدحتسلا

 ظ ف مهفوقح طظفح مك نءضت نكللا نيفظ وال ةحنال ردصاو ةماعلاو ا

 | يلا كلا تاغاكلا 2 انف راو نابل

 1 أذ 27 ز 7 >7 ز202ز20 0 ز20زةزةزةزةزةزة2زةز2ز2ز 01

5 5 



 1 يل ا ا يام اي الا يا ارجل
12 5 - 

 0 يا نع ا

 ئ 30 و
 ايعيبطلاو مي راشتلاو هيفارغملا نع الضف :هيزياكن الاف ةيسن رفالاف

 ا

 3 َت

 ا نيع امهف غب اذا د ةدم اميوسرامو ةسايسلاو ةراد 0 :ذ ىلا 3 تمد أ 3

 راظنلا 5 رفةيهومعلالاغش الاؤةيلخا دال صقر امال الس

 0 هيما سدت ريلا ةمصملاو ةلؤدلا تادب نريكأ ض2 يو

 ظ (مظعملا صم يودخ يف قاتلا اشاب ع 2-3 قعود ةدلاو ماشا ياسا 0

 | يناثلا يملح سابعب يلاملا يوبدحلا ومش اهو نيعرك نيل اهنم هللا هقزرف

 ظ 00 م وصصم نيتردحم ا انشأ . لع - نس لا 3 هقفشو

 | ١؟١9 ماع ين كلذو ماه تمعن سيسنربلاو ماه هي دخ سيسنربلا ظ

 هن رحم :هريو وهز 59

 ةهوهمس اهاللوت "هروب دحا 2 نع هدلاو موحرألا 0 الو 1

 تجوع هع وسو ملا يي بحر ا/ 2 هللا همح رز ظ

 هللا هد مظعالا اعنقم ةلالح نم تدرو هيقرب ةلاشو

 ' ناشلا يلاَهلا :نامرغلا هنيلا 0 وجة ناعك مالا يو

 0 حد عمل ت . تتارآ أنتما صضعب ك.دجام و رم ىلع هتنالو تيدكس يذاقلا
6 

 لبق يد نم
 0 ةئيدلا با 1 | ك4 ري 6 0 يتلا "ةيودحا هرب اه نمو

 تاظطح 0 هع كي ررضلا ةريفو ددعلا ةرريثك تاك 0

 : هلوجنو اغم نيمادلاو ىلاهالا قوقح اهماظنل
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 َن

 نسحو نادسوعو 0 0 ا ليةتسم ل هرظن لم ريناندلا ظ

 رارقاب هلادناو قباحلا 0 ماظن ءاذلا ءارو هدهد ا حاف

 نايا هل ا اال ماع ف هأنع ام لا ىد هدال وا 1 ”هيارولا

 "هناا و ةلاحا هيإ 3 د اَهْلا 8 وا نأ رملا ه |؟ة6ث ةئسس يف يللاعلا

 ىو 2 0 هيدي: و 1 هدم ل 0 00 ريك ألا ها ىلا دهمعلا
 . . ٍ- .  2 5ا .٠ - 4

 ع 6

 يوب نكح تاعاص هر و رع.مدم وس اثلأو
 6-26 احا 8

 نلراش- :ناشلا لاما قام ل ناش خراب نم تونس كس
- 

 انشأت قيفوت. دمم نانا نككاس ريك الا هدلول ماكحالا ند
 ي ردم ا رطقلا 0 و همام عاودو | نايساال ى اذكلا يود الا رمق 0 0 ناحل

 اهيوندحلا 5 5 ىلع ه2 7 ىخي نا دع ةيااطبالا دالبلا ا!

 هج اهلا راج يحوم أمه رداغ م :,هزلا نم احدر يلو مان يف ماقأ دقو
3-3 

 لصتجا ت -ح ةصهاملا ل هزاز و | هياع 0 3 اذا ىد امطوتساو

 ءاعأ . 2 5 .٠ -

 ةعركلا هل اعلا نددم“ قف :تافدو ريا هأ قبس 1 هل اوتحلا 00 م

 هيلع افوسأ» ةيودحلا
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 ' ادا ىح أمف ماقاو م لا د داعو انا ءشو اهمدايم صعب أه 0 م فطتقاو

 ةنس بجسر ؟/ يف ”هيوبد1لا هكيرالا ىلوت هرمع نم نيثالثلاو ةعبارلا غاب |
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 ' هدلاو هأبرو ه 174 ةنس أشاب ىلع دم نب دّيعس نب نوسوط دلو ظ | .٠ .٠ 5 || -

 ظ ىلع بش ىتح ةديمج ةفص كَ ماتفاو نعل إء هيردو ةئسح ةسر

 سم ماجا برد ة 007 يا لضفلا ياسو ةمهلا دعيو قالخالا مراكم

 ظ ةيبرلحا نونفلا ىلا لام ةيبنجالاتاغللاو ةيئادتبالا مولعلا اهيف قلت ثيح
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 يي بضل هع دم قاع لع 5 - نا أشاب دعس دمحخ دلو

 ] مسرلا نفوةيضايرلا مولعلا يف اعراب ناكو

 ا دك الزول دك رأ ىلوت :لوالا انشان نان 0 يفوت الو

 ! نايطالا ةحنال نف ةيعرلاب قفرلاو دالبلا يف لدغلا ىرجأو هل.
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 ىلع يندد سايد م كات : . ياهلا ميهاربا دلو

 كر لا 1-7 5 :١ سفن اذ ًايقت الجر ناك ماري ام هناغ

 ناكو هب داهجال 1 رظاب نيعف 0 ةردع - نونفلا سرد

 دقو نيصلخملا كعك وو + ند كد 3 لع 3 ٍِف كسقلا ديدش ٍ

 45 اننا 0 ةفايضب فرشنو ةيلعلا ”هناتسالا ىلا ه ١١59 ةنسى هحوب

 هينوز كنس داماد هلاند لجو دم رك اف ناخ ديلا دبع ناطاسلا |

 فرش اخو نامقر نقرش نيب ًاعماج حبص أذ تانوصملا هتاميركىدحا

 ظ يغو ريسطخ ن ام 0 < ركب هللا هقزر دقو ةرهاصملا فرشو دل ظ

 انشا نسا مظعملا دل وول ةدلاو ةمصعلاو ةلودلا ةيحاص ةرضح

 | رصم ىلا هتثج تاقناو ها1؟109 ةنس رادكسا يف ىفوت مث هللا هنمعا يناثلا

 ؛هللا همحر) لافتحإللاو نسال ةباغب أهم 52

 ا بببوبورو))٠لض77سا ل0 ال 0 2 كي ا 6-2 5 ا اا ل كلان ف اسا# هل طسشسسلسل





 مومو يصد و هم يمرم يردوعك و
 اع ج34 2 ل ل د

| | ١ / 

 ل ا للا

 / عيب قع جد خيب دجاج. يوي دز <

 يب دراهم هيب دع جب يي رقو ب

 ييرعن ع وييرعراعي و

97 

 < بيب رز ع
6 

- 

0 : 

- 
 © م

 بارع

56006 

 5ع 5 7 05 3 000700000 ارجل تحي! اتي لتي ' دحين ذدجيت دجينا' 0700000 5

 9 027 : 36 828 2١ 0 ٠ 34 : 0 0 + ا ا + 2 7/ 4 6 و ١ 11111100

 40 6 انك نع ذل ىلإ ندي ل 00/6 8040 56 )د نإ 5 2052 م 42-42 4 0
 ) ن6 20 262 06 4204



4 

 تمرطضا ردم ىلع هّنالو ءاندا يفو هيلا راها قل نر هباالولا 5 را :

 ١ ع ذآ 0 ز ز ز ز ز 2 ز ز2 0 ز ز ز 001 8 -

 ةهيرصم ةدجن هلبق نم لسراف ةيسورلاو ةيلملا ةلودلا نيب برملا ران
 مهارب هدلوب ثعب م1864 و ه )م٠ ة يفو ةنامعلا دوت ليف

 اا ااالاو ءالرلا بج و كاواال ةداعسلا راد ىلا اشأب ياحلا
 ديحلا دبع ناطلسلا هجوزو زازنعالاو ماركالاب لبوقف ةيناطاسلا ةيلعلا

 هتناجنو هؤاكذ هبا ثيح هسا « هللا همحر)

 ا دا نيف ءاقلا ةريطلطلا ةنبابلا ةر ام نمو ٠
 ةدمرلا كااسالا دعو ةيدتكسمالاو رصف نيب هديدملا طواطملاو:

 بطيز هديسلا دجسمب روهشملا عماللا ءانبو ةهيرصملا ءاجرالا رثكأ ىف
 ةحار لا تنفذ نارمعلا نم كك هأنع م زاجتا ءارو هدهد ىعسلادعبو |

 - 535 ع . - 3 90 |
 ا تاهد ف نمالا ءاول سس و بنارضلا نم اريك مجمع 2 يلاهالا

 ظ لسملا اهنيب هتبارس ىف ةينملا هترئاتسا هلك كلذ ملا اذا ىتح عبرالا رطقلا ظ

 ا هننح تاقثؤ ه ١ك 4 لاوس رهشل قفاوملا م ١م 2 ولولا روش ف

 ناكو مارت>الا قئافو فسالا لع تنفدو لفاح بكوع هرهاقلا ىلا

 4 هللاهمحرإ 0 س2 رضم ىلع هالو ةدهو ةنَس 9 هرم



 رى ةضششيو زد ةيضم ليحل

 اةنس ةهيردتكسالا ىف.اشاب ل دحم نا نودوط نام 1
 ظ لامرب يف هدلاو ىفوت ىتح هرم نم ةيناثلا غلب . و و مام 0

 ١ ةنسح ةيرب اشاب يلع دم هدج هأيرق ديشر رغث نم هبرثم ىلع ةنئاكلا

 ظ 2 هنر لا نونفلاو , مولعلا ق او 0 اذيملت هاكياكلا ةيسوالم هلك

 قالخالامراكمو رخاو مادقالاب هنس هنادح ىلعو هنامز يف رهتشاو مارب

 ىلا اأن 3 - عم هدح 0 0 ل غلب مو هب 5 رعلا نياو

 ةلاسلا نه نهظاو ةلب 8 عقاو نم انين دهش دقو هيروس ظ

 ركشبف د ام ةعاحش هلام ظ

 لم جملا ةفيرذ ءاضق ”هيزاجالا دالبلا ىلا رفاس م 1854 ةئس ىو ظ
1 



 فلو
1 : . - -- 
 انلاو اهم ارهش ١١ ىضو ةلس 5 ديلا نم هلو ١846 ةئس ريثوب ٠ قى

 يففاشلا مامالا راوجي هبولعلا ةم ركلا ةلئاعا نفدم ىف نفد مث رصم ىلع

 مل حت ا م عب حس اج رج سم جم مس م عم حس

 هلو ةيسرافلاو ةيسنرفالاو :ةيكرتلاو ةرعلا ةغللا فرع هللا همحر ناكو

 ااماي دحأ اًقعغو ن.دلو هللا هقزر دقو ةقرشلا راطقالا خسران ين ميظع مالا

 0 ذا م عودخ اناي لغاساو تايزلا رثك يف قرغ يذلا
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 لاجمل 0 0 م كلذ فيقع علو نانيل لح 2 اتاطم م

 ثعءو 0 تلاردجلا دع م يلاعلا باللا س> واف ةي روس ندم ليخلاو

 | مهاباقف نييرصملا هيراحلاشاب ظفاح ةدايقب ةيناهعلا دوئملا نم الا نينام
| 

 ظ / شع ص ىلا تي م نم مهم ل ىتح امنع الاتق مهلئاقو أشاب ميهاربإا ١

 | 1 ف 5 ناطلم || هأ د وقغملا ىو ”هيراخلا هده داعب فو

 | لع ديجملا بع ناطلسلا نانللا نكاس هتلتو+ 0 رخآ عسر |

  هيردنكسالا عفادم اهلا رصم"هب راحلهب رح ةرامع لسرافةفالخلا شرع
 | ريم دب ١ ام صدوءاهابانشب

ْ 

 ْ امرامحم 5 ةلعلا ةلودلا ةدعأ 0 يف هرتاكنا .ٍ تا كلذ كدعيو

 توريبف اديصف اكع نلوصح تن رخو هيروس هايم لأ
 لمح اكد امكدو

 ظ ىلع ةيلملا ةلودلا تاو رمص م ى || هيروس نم رارملا لب ع اشاب مها
 ا

 ةكدش نافرفا الشان يلع دمح تحنمو ه ١؟ه ةنس ةدمقلا ِف هبوووسأ |

 ظ هدعب نم هلسنلو هل رصم ىلع ةهالولا

 ءا يم ليد مزلتسا | 0 اشان مهاد ضرصص م 184ه ةنس يفو 2

 ١ 2 ار اممم اماركاو امظع | 1 اف فداصو ابروا ىلا -

 | م 1454 ةنس يفو٠ 0 ةأعم سحق داع مث ه هرتلكتاو اسن رف.

 نم لانو ةلتلا :ةناتيمالا لا ةةموتو سهم ىلع مكملا ىل ىلون ه 5

 ىلا داعو اهالعا ةناطاسلا تاهجوتلا نمو 4 ةساهاشلا تافطعتلا

 هيلع اق ىذفو ةدشب ضرألا هدواع ىت> ثيل مو انتم ارك اش ل
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 هير | ت قانيرا ع حلا ل ةلمحلل 17 هونأ هئيع ٠؟مو ة ةئس فو أف

 ةنس فو 0 دا داع هنأ لادا اهعفاوم ضعب يف حجنف هروملا

 | ةرون دامحال يلاعلا ب ا نم ةراش شاي هيروس ىلا ميظع شجي هجوت ١

 00 ام كا 0 دا ؟1 يف 0 حتفو أهم ا

: 
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 أ هن
| 
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 ْ ةعداحا ا الو ةيروسلا اقم نم امهريغو صخ*ق:و قشمد ستمف

 : هذه منان نم م يلاعلا بأ. لاف اخف باحو روع ضخ دنا اوه 5 تا

 فاشل 0 رك اشاب ناسسح ةدايش 7 رار> امنع لسراو اقل

 ا ءاحو اشاب ميهاربا ىلع 0 ربكف ا لع تارلضصسالا 5 0

 لوطا الاى لغو لعاو هلع ريما وااشا نيسح قاقوةنوردكسالا

 كايااشسا هيي ع يتم ل ل يي ا اا ا دل

 سس يس يب ب ب سبب ب ب بل بمص ممم م سمسم م هسمسسسسم
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 يف ةمقاولا هينوق دنع ناّمرفلا قتلاف ةيناهعلا دونملا نم ريثك هعمو |

 هركأسعب فحز يذلا اشاب ميهاربال رصنلاو زوفلا ناكو لوطانالا يبونج 0
 ينو لودلا تلخادت هناتسالا ددهت اذا ىتح مامالا ىلا راصتنالا اذه دم
 هدععلا يذ ؟5 يف هيلع عقال ي ىتلاايهانو 5 كه امم تر ة.سسورلا اممدقم

 اشاب مههار .ااهال وتو رصم ىلا هبر وس مضت نا اهدافمو ه ١؟5م ةنسا

 حالصا 2 عرسو هيروس ى | اشاب نعال داعو العف كلذ ناكدقو

 هلْخف لع ةدهاش اهف ه 38 1 | ين 2ك هع لعجو اللول

 كر هللا ةلودلا كلما كايعو نر وط زواجت ع

 0 طاسلا يلاهأ راث ١ 1044 ةلس رخاوأ و

 شاش كايت رينا



 + كساد همي ضد

 © اشاب يلع دمحم نءا اشإ مهاربا هل روفغملا

 ذنم ناكوه 1٠١4 ةنس هلوق ةندم يف رهجشلا لطلا اذه ةدألو تالا

 ماثلا ما لو نانملا يوق قالخالا ميركة ملا يللاع ايكذ هنس ”هثادح |

 ةللق هدم يفو هيرصملا يدزلا كس يف هوبا هنيع ىّت> هرمت نم هرْسَع

 تايلاند نا مث امنع ة 4 رف ةدايق دلقتو اهار يف ق'را

 هيرادالاو 4ة.بانسلا نووخلاو 2 6 ك1 3 وفل 8 جرذلاو

 ْعَم امسإ ةئس 1 ٠٠ ف 1 هتعاحشو هتلها هوب 1 املو

 لازنلا نادم فنيساه ولا رهقو هجوتف نيس اهولا ”هيراحل ”هيركسع | ظ
ْ 

: : 

 لق ثدح ذه 75 لا اند رسوم علا ل هللا كيع
 م 2 ه.ع ا ْ



 للاب

 ةلمح هالخو ماع ةيلعلا ةلودلا دماو ةيلهالا قالو ةعبطمو ”هبريخلا ظ

 هللا ك4 بع مهم دعم يفو هب روس ماكح م هروملا برد> ف هن رمم ْ

 ىلوتساو هير وسلا دالبلا لك تف دقو يلاعلا بابلا دض اوهاج امنيح اشاب ا

 ظ ًاشيج لسراو يلاملا بابلا فاخف اشاب ميهاربا هلجت دب ىلع بلح ىلع
 اغا ميهاربا نال اليس كلذ ىلا عطتسي ملف هيرصملا ا عاجرال

 ' تدقع مث ”:هناتسالا هب ددهتي داك ًايرس امدقت ىرغصلا ايسا يف مدقت ناك

 ظ , اشاب يلع دمت قب نإب ةيضاق ه ١١6٠ ةنس ندنول ةدهاعم كلذ رئا ّس

 ْ ف اجر م انوا 0 يللاعلا بايلا هيلا لسرا 9 ةيلعلا ةلودلل 3 0

 .هباقعال ةهيوندحلا "كمر الا ”ةياراو قح هلو ١١5 ةنس ةحملا 1-5

 ظ ركل رطقلا نع اللضف ناقددوكو روق اكو ايي لع 0 ديد

 ا مظعألا انعررتم هداج مرك اف ةداعسلا راد ىلا هجون ه 1579 ةنس يفو

 ظ عادا اعرب لا كاع جل ازيتك هقرت و ةنداخو

 نم كايف ىولوالاهنطو ؛ هلوق ) لع س.هعوجر ءانثا قو

 ظ كانا رت ميظعتلا تايا نيب رصم يف لظو امنارقفل هيريخلا ةشالا

 هنا هفلخو ةخوخيشلا ضرع ابق ضع يتلا ٠؟56ع هتس هناغل ليجبتلا ظ

 هب رقتسس / نكلو ءاودأل اليد ةبردنكسالل وه لةواشاب ميهاربإا 1

 ا وودك ةلس ناضمر 18و 1845 ةنس سطسغا ؟ يف هللا هافون ىت> ماعملا ظ

 ظ ةعلقلا عماج يف تافدو لافتحالاو ءافتحالا ديزع ةءضصاعلا ىلا هتثج تاقنف ظ

 هنانج حسيسف هنكسأو هناوضروهتمحرب هللاهدمغت لالجالاو ماركألا "لع ظ



 1 هماقأف رادرتفدلا كل دما ه رهص 0 طم هاا ”هيالش

 ا هشيج مظعم كالهاو ةلح رغلا اهكلم هلق ةمئملا لا وه راسو نانود#ا

ْ 

 رْملا براحو دتطلا ن م هيدل اع فدحز هيلا اموملا كيد

 ا
| 

 ١ لتقو رفظلاو رصنلا نم نكف وح التقتسم ٠١ ًاماقتلا سفن فلا '

 هراثب اخأو ليام ال ظ

 ظ 0

 00 00 3 5000 ؤ ةاشملل ىلوالا نيت رح نيتسراي

 يسد | مال_سالا ٌقنّتعا يذلا وهو فاس ويسوملا ىعدب ا 2 رظان

 ' داش م صاصراو ما دملا ب 20 ماءم ةسهاّلا يف اشنا م * اشاب ناهلس

 اين ف عل اي 3 ها اهيلا رضحاو :هئاسرت ردكفالا

 | ىلا هتبانع نيعب تنفتلا مث انصح اير ةيردك 1 ماقأ 1 ةقدتلاو

 ظ (يواق) ردبب ىافاهتراجمو اهعارزب ىو اموؤش حلصأف دالبلا ةيلخاد

 , ردانبلا ضابرا يف راجشالا ةءارز ن .م رثك او دنلا نم يناكريمالا نطقلا

 ظ أهيف بهم يتلا مايالا يف ءاوهلل املا كلافملاو دعابالاو روغتلاو نادلاو

 ظ و ”هيدوم#لا ة ةعرتدمو ”هيردنكسالا ءافرم أشنأ مث ٠ ءوضلا جا

 ا|تايففتسموتالدصوة بكة ردم دقو ش»دارطلاو ةلينلاو نطقلل لماعم

 ظ 0 ارأو فراشمال 7 كاع ناو كب تناول -؟دلا ةراظنب |

 ةقدح سر صاوءنوتفلاو فراغا وو اظل للا ةبلط

 الالألا ءاعاو كامو تاير يرصملا رطقلا ميسقتو يزال



 فقل
 ْ م 1 1 -

 | كي نيماو كب ا الا مهم جنب ملو 4 ُة مد ١ أعيمج مهولتق

 ريثكب لع دم اهدماف اهلمش اودديف اوداعو مهاوق اوءج مث مهتمزهف

 همركملا هكم تلتحاو مهترهقونيساهولا ىلع تءجهف دنملا نم

 يف نو_سوط ةلم ىلع ةيكللا نوراهولا داع ه ١٠١م ةئس يفو

 . امل اضأ ةرونما ةندملا اوددهنو ع ىلع اول داو ةكم يقرش يابارط

 ظ نا 47 يفاهغلبف هدح ىلا ةرفا و دادمأب دف عربا ِس دمحخ كلد 2 ظ

 ظ « دوعس» مهدنأق قون ىت> نيماهولا دض اناوعاب ا نع راو 7 ها

 ظ مهراخ لصيف ) هيخال نيب رصملا ”هيراح اذه دهمف هللا دبع هدلو هفلخو ظ

 ' لجحلاو لشفلا الا برا هذه بقاوع نم رب لو ءاجرالا نم ريثك يف

 ' كرو رصم ىلا داع نيساهولا ةوق نم هدلو ىلع ىلع دمحم نكمطا املو |

 هس بحجر ىف ةرهاقلا لصوف هموصخو دعا ةدابال كانه هدلو |

 . ةيماظنلا تاكرملا هيرصملا دونما ميلعت 1 ا و رفاظ 002-5 ظ

 م دكت ا ٍنوسوط هدلو عجر ثاذ لالخ ينو

 يلع دس سلا 9 .هلعا 0 0 هافون ىت> ةهيردتكسالا |

 ؛ كلان ةدايش اتم 6.00 لسراف نادوسسلا حاستتفا ىلع اشابا

 لا دعس فو ١م :ةنس نابمش ىف هجوتف اشاب ليعامسا هلاجتا

 ىف لقزفىلا مدشو ناو دك 4مل اشلا ةليش ضخاو موط راف رانسو ا



4» 
 نا ريغ ةتيلا ضرأاعم الو َّ 2 رظان وه هاا 0 داليلا ف قب و ظ

 0 انسحلصع اناححا 1 5 ةيالو 0 3 500 لآ 5 |

 دنع طووابرالا امضكعب ددب ةلمج 22000 يرصملا رطقلا يف اهذوغنب ظ

 مصهو ا تدمع نا دعب ءالخلا لع د أمضعب لمحو ديشر رغل

 مه 17١ ةئس بجر ١ ف اصلا ةدهع

 نقلا ديف لك 51 مه اا؟+ ةئلس ةساثلا يدامج ه يفو

 لو 0 دم دمتساف هنع قطصم ناطلسلا لزانت ر 3 ىلع ةفالخلا ش نع

 تيدي « لانا 4 ةتيالؤل هيردكس الآ ضو هسا

 مهتكوش تدتما ىتح برعلا ةريزج هبش يف نيسيباهولا سما لني ظ

 قرشلا نمو ترعلا رح ىلا توتألا نمو ايروس ءاركتص ىلا لايثلا

 بهذو وبلا ميج نان مجالا رحبلا ل برغلا نمهو مجعلا جيلاخ 0 أ

 1 سما اب ىلع د“ 5 11 رادتقاو وذ مهامش دبا ثسح ىلا 0 ظ

 ريو تلاعلا نم ا دع أشاب نوسوط هدلو عم لتاقم فالا م

 | الاحا . ل ااهتحالل نيع يذلا ددلو عادول م هاعدف ةوملا هذه رودس دعب ظ

 هص رهش ند كر ظ دوذو تدفوف ه1 ةئسار ماكنا - وهو ادودحم

 اذا ىتح اهيف اوثبلو كينيهاش مهميعز اهمدقتي ةملقلا ىلا ذِعمْوي كيلاعملا

 ' باب ىلا لصوو ناسرفلاو ةاشملاب نيطاتحم هءارو كيلاملاو سكوملا راس

 (!نم ةعامج ىلا راشآو اجونضواف امابآ اود 1 لآ يلع دمت سما ةعلقلا

 َىَح يا ُق 0 دل التو كيلا الل 30 أومحهف طووان رآلا ا



 ا
1 

 اا د لانو داوم اهفدقع و 1 دمج ها افصاملو 0

 ف د مهراشتساو اضانمو رام ءاملع هن دل عمجو 1 هبا هناتسالا ىلا

 نا طرش ىلع هوقفاوذ رسم ىلع لاو لا 5 اشان:ددشروخا١

 300 ُف هيلع قدصف يلا || بايال رارقلا اذه اوعفرو ةرصهاشال ما هليعب ْ

 | ةيذس ةدا راب ىلع ل نيع ه ١+1 ةئس رفص ١" ينو ه 171 ةنس مر

 مهدالبل هتحرابم عع الإ اونأ | مهدونحو رص لاعا نكلو هد اما

 هاسلاو يواقرشلا خيشلاو رم 3 منسلا مدشو ٠ رو خلع لاو هودم معق |

 هتيلوت لع قداصو 200 يلاغ ا

 اتساإلا ىلا شاب: دشرود ةفالس ىعادتساو ظ

 ا ا رخآ عبد نم 15 مويلا ناك الو ظ

 دا ءايدجا انا يحمألا هايم ف ةسار ةماعلا ةرايعلاو الا

 اسد عا ل 15 ا ةييرااث رم رفوالا
 خئاشملا ر 5 0 ني عم "هب رسصملا موف اظو ىلا رحم كيلامم ةداعابو ظ

 اويل ل كاسل ىلآ ةضد ع 0 مالا مهو

 يذلا هل كب  مهارادب ىلع اهوعفرو رصم ىلع باو يلع د ءاش اهق

 | ةدعاسع يف اممالا عجرملا 001 يمد هو 0 ةاحلا| كا اود ام رف

 َناَيَعَس كاما يف ةيماس || صال 0 :كصق ةدافتسلا راد يف 6 ريوس

 نيث الثن صاوالا هذه دورو دعبو ٠ محم يف ىلإ ٍِظ د ءاشاب 5

 تيا دمحم ىفوت 1١١١ ةنس ةحللا ١9 يفو | قت شمل ١ نو ينصر سيقتأم | م 5



4» 
 0 كلو لع دمخ هد رف اهدادما تمزاتسا ةمواقم كيلامملا ايي 0

 / هوتف تلشفناو ةلخلا ترقهقت لاتقلا ناديم ىلإ ةقرفلا هذه لصت نأ
 مفدو هنو 0-3 ع دم كح يرقهقلا كلت و لشملا اذه ننام نا اهدياق

 ص د مدع هاممب) ثعءبو هلا 0 02 1 أشاب ورش لل

 ىلا ليحتل ةوعدلا هذه نم ل 0 رسوم ىلا ىباو ل م ف اليل هيأا
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 0 امينع 0 ما دب وع حف رض رخأتا دونجلا درمت هئيجم رثا ىلعو ةملقلا

 » صضاط ىلوت مث ةميخولا هبقاوع ن نم ًاقوخو ارارف طايمد ىلا اشاب ورسخ

 ١ ليلش كلذ دعب لتق هبال ةريصق تناك هتءالو ةدم نكلو هناكم اشان“

 ' ىلع دم نا ريغ رصم ىلع ءاليتسالا ةيطبضلا نادنموق اشاب دحأ لوا ظ

 ظ كلام ءارصا نم اهالكو كب ميهارباو يب درا نايع عم قفا

 ا هحوب قاشالا اذه لش الو هل ل نم هحا رخا ىلع ديعصلا

 اجانورسع ساو ده لوأ عبر 15 ىف طايمد ىلا

 عم لعاب 1 و يل 00 ىلع تنيع كالذ ةياعلا ةلودلا تدلع املو

 ريغ رخآ سيئر كيلامل ناكر. كلاي وت م نكلو اهاناف
 اهنم بلطيل هرتاكتا ىلا رفاس ناك يذلا ينلالا دم ىعدب يسيدربلا ظ

 ع ةرهاتلا لاا حلا ملف رم م ك2 راستتسالا هلذت ينلا ةدعاسلا

 لظو ديعصلا ىلا ينلالا رفف 9 11 ع ا 2

 نولعحلا راع ءاش فيكاضو دش قف فر ةاقلا يف يسيدربلا

 ْ 2 4 ماع يف بره ا ىلع ىهولمحو هدض



0 
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 كلسون امعلا ”هيدنجلا كاس ينمظتا عصر اذا ىت> اهخارفأ ةماعلا 0 ظ

 ةمر 0 > ةرشع ةنمأثلا 0 و هتيلها ىلع لد اك هش ظ

 ةلثو يب !هقزز هيرم تاي ىدحا ةظفج نوي 0

 قد 001 ىر صل ؟رظقلا لوألا نولونات لجا الو

 دار ,ح نا اغا يلع ناك لينلا يداو نم سيسنرفلا درطل دوذإلا

 اتا هل دمام لع هيو هلق نذل |تاقم م.. نم ةفلؤ» ةقر 2ك

 ظ اهرسكف اشاب ناطبق ىريس> ةرماب ريق يبا ىلا ءام,مج دونا هذه ظ

 دل الإ ةدردلا نا لع لج اراسكنا ه4 ةنس نويسرفالا

 ش0 ك7 ردنا ام مادقالاوةلاسبلا نم ىدباف يلع دم ىلا هديرومام ةدهع اكران ظ

 ظ تاك هكر ىلا هءاقتا

 ةلودلا تمنع رصم نع هزيلكنالاو ةينامعلا دونا تاجا الو

 اها د تاع 3 * ةسورجملا انابالو نم هلالو اين نا ىلع ةيلعلا 1

 اولا حسن اير كلامملا ةداباب ىذاقلا مالا ا هيدوزو اهللع لاو

 : نيدو هلل عفو 3 يردلا سمعاالا ذافناب لمعلا نسحي م هنكلو سصماالاب
0 

 1 همششرس) هب رف( كولي يف ) ١ ةمار هر ضيا ع

 ىد هيلا هلاحر هلا ءا ءارو هدهد 2 0 ةعب رال راق حبصاو
ٌْ 

 0 لع مهنسلاو 4.> لع ممولق ممم ا
 ظ

 ظ 5 1 هيركسم ةلمجت اان ورح تمي كليلاهملا !تران ايو



 7 نو -و

 #« ةمجر وذ ظ
 ( ريكلا از نع ده نال ا

 / 7 / 1 7 2 ص َ 3 1

 / 2 -< 0 ١ : 1 ١

 رو دو حج 5 7 :
: 1 7 

 1/1 1 ٠ 0 ش

 ٍليبا 1 ورلا لانعا نم ( هلوق ) يف ميظعلا لجرلا و مير كلا لطبلا اذه داو

 ند اطباض ا ميعئارا هدلاو ناك ث.ح ه ١75 1 انبحش ةئس 0

 غلس ملو اهناجراو اهعراوش رف اسئرو اهلا مولا ةيدلا ١١
 اغا نوسوط هرجع 20001 "» هليأ همح رم هدلاو يفوت ىدح هرم نم ةعبارلا

 بابلا ىماب لتق ثيح ةريصق ةدم هتيبرتب ينعو هلوق « كاح » لستم

 1 مك هايرو هول دحاك يذلا نيصلخملا هيو هدلاو قىدد م 7

 اطسوارب ىجترج الانزيصن الو هل دضعال ارصاق هخا نأ 00 ظ ظ

1 



00 » 1 
 كيل ف يضف ورا ترهتو هرماب ةيوطا تعدنصف ةيرصملا ةيركملا لا

 لا اهراغو ري ربو هلهد تحت ىح اهذئاقرضتلاو مامالا ىلا مدقتل تذخاو

 ددع راثك اب ةينسلا هتدارا ردصا للا هذه لالخ يفو ةينادوسلا ءاجرالا

 ةيداهجلا رماب هتيانعو هومس تاهجوتب غلبف اقباس ةيلع ناك اع ةيرصملا ركاسعلا

 ا قوتنل قاب ديطو لمالاو ةناحوإةييشوطو . ةاشمو ناسرف نيب افلا ”"

 اهنيب ةلماعملا هايم دوعتو نادوسلا دالب يصاقاو نامرد ماو موطرخا ىلع ليلق

 تارا لب دلك اننا درو ةيدالوأ تذاع 5 لوالا اهازج ىلارضم نيو

 اابوط ًانمز ايلاطيا |هترمعتسا

 واتلود ىلع هنارق دقعب 55 ةنس رياربف 15 يف يويدخلا بانجلا لفتحاو

 سربلا ةلودلا باعصا روض ةرماعلاةبقلا يارسيف يدنفا ماه تاودولتعصع

 نم مثريغو ملح اشاب سارع سربلاو اشأ» يلع ذاع سارفلاو ها شان "نيس

 ءالعلاو ماركلا راظنلا تارضحو يزاغلا اشاب راتخمولتلودو نييويدخلا ءارمالا

 ل ا ا

 ه”ةنسوينوي ةيناث ءاسميف ةيردنكسالاب مينغ ايويدحلا بانجلا قزرو
 نوصملا مرحلا ةمالسس هومس ةئنّمل غاهدولاو غارمالا رطاقتف ةديدح ةدوأوم

 |عظفح ةيناث ةنبا هومس قزر ماعلا اذه يفو ٠ هللا الخس :دزلر [ةيحلن عم

 ملاصلل ادضع هومس هللا ظفح ٠ بيج عيمس هنا اركذ ادلو هحننو هل هلل

 ىلع نيينطولاو نطولا ةدئاف هيلع بترتث عورشم لكك اريصنو ةينطولا ةماعلا



1 : 

 ءاربالاو ضقنلا هه <« فلات , لوالاف : مئاو تبسو نانثا+ © ةنس يف تاتيركيمدلا |

 رس الأب فظوت »|| ةحل الو نيماحلا 0 3 هيف نعطلا لوصحب يناثلاو

 0 2 خل ّئى ءااقو تاناوبحلا ب مهو ام بالاو سوصخم سلبعمادا بيدأتا |

 : مو ةريخ 3 صب ءاضقلا ٠ ا ةءوكملا يم رؤسم ة فاك ماكاو

 ةيلهالا , 7

 كربلا ءاطعاب ةسما1او روسحلاو عرتلا يف ةعبارلاو ةيامضقلا موسرلاب ةثلاثلاو |

 لؤوالا ل | م 5 8 ف أاهنمو ماتخالا ىثأقت يف ةسداسلاو تاعتتتسلاو ا ش

 لع يدنمب نم ةكاش ةصوصخم ةكمم ليكشتب يناثلاو موسرلا ةحئال ليددعتب

 كيلو 00- ةداملا دعل تابوقعلا نوناق 2 2 ةدايزو هنحتالل مم اوس ا

 هءهوه هك دام ءاغلابو تازاجالا ةحئ البو هنم١58 لا نيثداملا ليدعتو 1

 نم هندفا ةسمح لاوما عفد ن نم ةدمك لك ءافعاب ثااثلاو ةيزيلكلالا دونجلا | ظ

 ءاشناب ةلاعلا اوالاردصادقف كلذ نع 0 رمعلا ةحئالب عبارلاو هنايطا ا
- 

 || روك ذملا نوناقلا داوم نم ريغك ليدعتو ةيراحتلاو ةيئدملا داوملا يف .تاعفارم

 طاصملا يف منييعتب ةحئال عم م وكحلا اصم يب ىف نيكلملا نيمدتسللا نيبعتو

 0 اهالا تانانجلا قس 0 ةاده نس ليدعتو مهتيقرتو ةيريمالا

 نم ةسداسلا ةداملا ليدعتوفارشالا ةباقن نأشب و هنم تلاتلا بالا لدم

 ئاوللا نم كلذ ريغو ةنس ربشون * خيرات رداصلا يلاعلارمالا

 0 اع ردقن الام تاراظلا ا 21 :أ١ ساح هرماب اهردصا يتلا

 |نادوسلا عاجرتساب ى خال ماعلا يف هللا هظفح 0 نع دقوا



 كاكسلاو ةعارزلاو يرلاو فراعملا قاطن هماياب عسلا ثيح ةيراحتلاو ةيعانصلا

 ةيئابروكلا تابرعلاو عرتلاو ديعس تروي ديدح 5 ًاصوصخو هيديدحلا

 ةينطولا ةيراخلا تازايتمالاو ةيعارزلا ككسلاو يراخلا ىنطولا ياومارتلاو

 يدامح عجن دربك اهريثأو ةمخملا ىراكلاو ةماملا مالا ةدطولا' ريغو

 غلب ىتح انامبو اهدقثو 1و اور كلذن دالبلا تدادزاف هباسسا يريكو

 ةحارلاب نوعتتم مبعيجو سفن 1يريبالم هعس هوعم ةدمب يلاهالا ددع

 هب رغلل 2117 تدادزا 6 ١ ءاقيللو معلا لوطت هوم نوعدي ءانملاو
 راج عاو] ذاربا

 هومس ىأتر ١ دقف ءاضقلاب قلعت ام اماو ةرادالاو ةلاملاب قاعتي ام اذه

 فاصنالاو لدعلل يم لا داوم ضع يف ليدعتلا بوجو لادم

 نوناقلا لع داوملا نم ريتك لاخداب هللا هظفح رماف فاستعالاو فسفلل اعنمو
 لع اياعرلا عيمج مص !و ىولبلا لوزتو 0 :ةع ىتح اهنمرتتك' ءاغلاو

 كو هتيناقح ماظنلاو هتلا دع نوناشلا ضي ا تل راإو نساجالا ف مهفالتخا

 اطر يدا سلام نأشب لوالا ثالث ١ 85 ةنس يفتاتيركيدلا نمردصا

 يح ةيندملا ةيئ زجلا اياضقا| يف ةصوصخلاناوصا ةكح رظن دادتماب 0 سس
 هر

| | 
 :حلأو

|! 
| 

 نينوح سلب| لكغشاب ى 2مل : تايوقع 556 ةذدالا ط ةرفف ةفاضا ا لاح او حنخ

 الل زل لا ءابرقا ةلبانو لوألا انس 54 ةنَس يف تاتيركيذلا :نءو

 اورضح نا ةبادلاو ا مكاحلاب ق 1 نأ ضيخرتلاب يناثااو ن ,د ا 2 شم
07 

 سلجم ماكحأ قفانكساب كااثلاو نأ انغلا ءالكو يدعاسم ةمصإ تالا |
١ 

ْ 
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 تسر الو هتقفارمو هومس ىلع مالسال ماركلا نراروايلا دحاو اشاب يهو

 قبسالا ئويدخلا اشاب ليعامما هل روفغملا أهلا لزن همي هلوط ماما ةرخابلا |

 نيذللا امثاب ركاش ةداعسو اشاب فئار ولتلود اهو نايلاع نابودنم هومس دج

 هتيعبو ةومس 3 2 لوصولا ةمالسب هأ امئيمو ةيناطلسلا ةفينملا ةسحتلا هآغلب

 ةناهاشلا تابرعلا كرو .ههخب هلوط يارس قلمالس ىلا ةتبعم لاسر اذ

 واتلودو رطعالا ردصلا ةمافن هلباتف رماعلا زيدلي رصق ىلا لفاح بكوم راسو

 مارك الاو ةوافحلا ةياغب نيبأملا لاجر رابك نم اهريغو يزاغلا اشاب ن امنع
 ناجوصلاو جاتا ىحاص ةلالجل مارتحالا تابجاو مدق ثيح ىلا هالخداو

 ةءاس نم رثكأ هعم ثبلو نانحو ةفارب هدلو كلاولا لباقي 5 هلا

 ةينأت هع الاح 0 هووهمس فر ةينساا دخان ىلع ءاذغلا ةلوانم دعلو

 00 صرملاز ايلا ماسوب هوه ىلع مع ءعناو ما ل ةياعر لك يناسلا هند م لانو

 كالو 1 0 5 1 ا أموي ام ةيلعلا 1 أكل نى هوي ماقا دقو

 ةروب 1 ماعملاو 0 تا 0 فحااتلا تم 1 دقو هيايثا ا

 لا نادناخ ماسوب هيلع معنا اناثو 1 ةناتساللا نم هوس ةدرش انا ١

 لداعلا دال رظن ا اجا.تحا ف رظني ذخاف ناشلا ميظعلا نع

 هنأ 4 ل هاوس 9 1 ن4دو اناقناو ماظن ةيروالا دالبلا نفانضم 2 امعح
 لا

 ةديدعلا تاعورتشللا 7 . ةيرصمل اداللا 2 هددهح 0 0 ركذلا عيفرلا
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 ماتهالاو تافتلالا ديزمو مادقالاو ةيانعلا ءلمب اهلاحا ةأطاعمو هي ويدخلا

 ماس دهتعمو صوصخم دفو عم يلاعلا بابلا ثعب لئالق مايا دعبو
 اقلَخ ةيويدخلا ةكيرالا لع هومس تييثتب ىضاقلا فيتملا يناهاشلا نامرفلا
 هلاختب ايم ًالافتحا : :رماعلا نيدنا ب + هارد لمسح بلا موحرل
 اروبحو ةءافصو ًامارتحاو الالجا عفادملا قالطاو ءاعدلا جب

 00 0 ل ةليا ةلاسإلل .ءرتش نا هومس ىأر الو

 عوبتملاو عبااتلا نيب صالخالاو ءالولا ىرع قّدوتو زيدلي و نيدباع نبب ةلصلا

 رئاعشو مارتحالا تابجاو مدقثو ةناتسالا ةرايز ىلع هللا هظفح هومس مزع

 ناسحتسالا مقوم زيدي يف مزعلا اذه عقوف بيلا يناطلسلا بانيلل لالجالا
 ا 00 الاس | ١ ايلا لاسراب ةيسلا ةدازألا ثردصق راخالاو
 ةيردنكسالاى لا اماب قمان ميهاربا ولتداعس صوصخلا ينائعلا بودنملا عم

 ةيلعلا ةناتسالا ىلا هومس ةقفارمل

 سيما 3 روظلا دعب ( مويف ) ةيويدخلا ةرخابلا بكر دقق هوعم اما
 . ع _ 5 ٠ 0 _- | 2 ٠

 ىح نعد ءاعد جرص ك1 وات تراكم ال ةياس ودول 1

 بولقب ةبوعصمو ةمالسلاو ن نيل ردا راع 1

 قالطاب ةعلتلا اهتيح سقاس فرع ىلا تاصو امو 0 نم ةماعلاو ةصاخلا

 اوسولا ةماللسب هومس اثنبم اهفرصتم ةداعس اهيلا لزنو ةوعسل امظعت مفادملا

 البا ةعلق قانح ىلا اطوصوبو مظعالا 00 ةلالج نع ةلايتلاب

 ةداعس ةناطلساا ةيلعلا ةرضحلا لبق نم اهيلا لؤنو باحرتلاب مفادملا 0



 نإ 7 يا 10 ا

 عيفرلا هبانج ع لماكاشاب نيسح سنوبلاولتاود ًاعيج مهمدقتي ةيعملا لاجر||
 ةرخابلا رهظ ىلع هومس لابقتسال يزاغلا اشا. راتخمولتلود ةبعم رابك مهعمو ا

 اعد ةئنهتلاو ةيزعتلا تابجاو دقو ||

3 03 

 ىارسلا ىلا ريظن هل قيسي : لافتحاب هوعس لزتن ةرءاعلانيتلا سار يارس ةاجنأ|

 تر غسلا ءانعو نم ةحارتسالل احابص ةرشاعلا ةءاسلا ىلا اهيف ثبلو هيلا اموما

 حرف مثو اهيف لودلا لصانقو اهئالعو اهنايع او دالبلا كار نم ةفلوأا ||

 نا هو لودلا لصانق ىوريتتل مدقو ةحراخلا رظان ا مدقتو ةفلطو 1

 *ي 1

 عفادملا تقاطاف اهارجم هللا مساب ةرخابلا تلبقا يلاتلا وبلا حابض يفو

 ةرخابلا تسر نا ديو هومسل الالجاو دفاو مركاب ياعم ريلاو ركل ١

 نميلاب ةرهاقلا !دصاق صاخ راطق لع ر فاسو ةلحللا ىلإ لا 0
 تريقالملا دوفوب ةحدرم تناكو "اسمي ةناثلا الا دس ١

 ايظع الافتحا هومس فيرشتب نيلغتحلا
 فولالا هعبت ىتخ ةرماعلا نيدداع يارس ىلا لفاحلا هكومب 0

 ديدعأا هك نورشتسمو ديعسأأ همودعب

 هن ١ هركذ راملا ماسلا فارغلتلاب < ياس تسلا 007 يا
 ةقلط يا هتوالت ن م 2 هلأ دعب 30 تقلطاف روضأ | نم معس لع لو

 تدروو نايعالاو تاوذلاو ما 5 ءارمالاو مالعالا هالعلا دعب هاتف ااك

 ىرخالا قباست ةلود لك تذخاو هوعسل لودلا نم ةيقربلا ةّتنبتلا لئاسر

 نووش ةراداب كلذ دعب يللاعلا هبانج عرشو ةيلاعلا تاماسولا هوس. ءادهأب
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 2 سطن هب تزاح ءانع ءاذرتا لب ع هلا وهل روفغلا ة افو هيلا يعني أيفار ١ غل

 ا

 هوك ردكتفهيبال [أ اةلخ ةيويدحلا كيرالا لوتيأ رصم ىلا انايو نم همدقتسيو

 0 110 هلل ايلا لئلا ةقرطع ىلا كو نونحلا دلاؤلا كلذ نقم
 ام

 ةيظع تناك ةعجافلا هذهو انزحم اريثات يحراوجي رثا دق يدلاو ةافو نا
 ىف هللا 61 درع ال نكلو نيبرصملا عيمج ىلع دانت ىلا ربا
 الل لع نداغا اعني رع لآ رانا لزصو نع دكألا ؛ابنلا ثنا

 ام ىلع مءالمز راظنلاو متنا اورمساف ايفارغات رفسلا ةعاسن ء كربخاو ًالجا
 0 لصا ىتح مادقالاو ءاللولا سس تدب هديبعا

 ةناتسالاب مظعالا ردصلا اشان داو ةمانغ نم يلاتلا مويلا يف درو دقو

 ةانبو ةثارولا نامرف بجوم يذدقي راظنلا سل سيئر ىلا قرب اب ةيلعلا

 دبع يلو اشاب يي اع وع لع ةيويدملا مامز ةلاحاب ةينسلا ةدارالا

 ان وق“ لوصو نب تقوم ةموكحلا ةراذا نوكت نابو اشاب قيفوت دم موحرملا

 ظ ماركلا راظنلا هئالمز تارضح عم هتفوطع ةدبعب رصم

 ئويدلا ومس رفس.هتفوطع رش اتسلرت نم فارغلت درو هنم ٠١ فو

 نايلميسكم نايندرغب بقلت ةيواسغ ةضوصخ# ةرخاب ىلع ( يناثلا يلح سابع)
 همحر قباسلا يويدخلا ةافول اونزح ام رادقم ىرشبلا هذهب ةماعلاو ةصاخلا حرفف

 ءافتحالاو لافتحالاب هوعم لابقتسال اودعتساو هللا

 راثكو راظنلا تارضح نم رك لل هجوت هنم ١5 يفو
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 ا ةيواسفلا مون ايزرت ةيلك ىلا ةسردملا هذه نم القن 1684 ةنس يفو

 ظ ةياهن ىفو هب ركسملا نوئفلاو ةيسايسلا مولعلا نم (عصقني انف انرد ل ةراشلا

 مداوع يف لوحتلا ابحا لب رصم ىلا !دوعي نا ةسحتسل ةيسردملا ىلوالا ةنسلا

 نييرغلا دئاوعل ًاساستقاو اه ا ب ةصرفغل َءاضق ابروا

 هذه هازو اع دكا هلعل(ذننا هع اهلا (لهحس دق دقو مهتاءوكح تاديلقلو

 مفانملا نع الضف ةيرالاو ةيرادالاو ةيسايشلا دئاولا و انااا

 ةيعارزلاو ةيعانصلاو ةيبدالا
 ثيح لافئحالاو ءافلحالا ديزع مصاوعلا كلت يف هوعمس لبوق دقو

 نم هودهاو ايظعاناحرت اهعارماو ايكولدو اهترطتاربما نم لت 0
 ء امزع ينثثي ال هتماقا لالخ يف هوع ناكو اهامساو اهالعا فرشلا تاماسو

 |باعيتسا كلذب ادضاق اهم ةمصاع لك! صرادمو فحاتمو ل

 ظ لابقلسالا يف اهنم هدالب مزلي ام
 يف هيخا ةلود مم ثلو !نابو ىلا ةيسردملا ةزاجالا ةيامن دعب داع دقو

 طاشنو ةبغرب تاون» ثالث ون ةياكلا اهمولع تاتي اهيلا راشملا امسردم

 ظ معلاف لئامالا اتذهالت عج لعق بسلا بصق زاح ىتخ هيلع ديزم ال مادقاو

 1 هغولب دنع دبعلا يلوي ةصتخملا ةبترلاب ١8951 ةنس يف هدلاو هل روفغلا هيلع

 ٠١ ىلع لد ًالافتحا دب نويرصملا لفتحا اك كاذب ءاعمج لودلا هتانهو دش

 صالخاو ءالولا ديز٠ نم مم دئفا يف و

 با راظنلا ساجم سيئر ةفوطع هوع“ ىلا ثعب م1855 ةنسرياني * يفو



 44و

 جرت
 مظعم ا رصم يوبدخ يناثلا يعاح سابع ومس

 ءامس نم قي ىتح ه ١91١| مأع نم ةيناثلا يدامج لاله ءلهام

 ااادا ا 112 نو رصملا لاق مرو دوجولا اأو ةومس ردي دحلا
 ةهيويدحلا يارسلا ىلا ءاهجولاو نايعالاو ءارمالا دفوو ًاضمب مهضعب ظ

 مهلكو قباسلا يوبدحلا اشاب قيفوت هل روفغملل ينالا تابجاو اومفرو |

 ءاعدلاو ركشلاب ةّقطان ةئسلاو ءانهلاو رورسلاب ةخاط بولق

 ةداعسلا شرع ىلع لامكلاو زءلا دهم يف هومس عيعرت املو

 لافتحالادمب نيدداعب ةيلعلا ةسردملا نانا نكاس هدلاوهلخدأ لالجالاو ظ
 اهنإإ ةنس راتب ةرغ نم اهف هومس ثكف هخأ ةلودو هومس نائثخاب |
 غب ىد اككناسأ نيل ص ةمادتالا مولعلا سردي م 188+ ةد "هبال ظ

 ْ ءاكذلاو "هءاجتلل الاثم ناكوا

 ظ سدتعيل ارسدوس ىلا هدلاو 0 اجرا ةيلاتلا ةنسلا لالخ ينو

 اهيف اثيلف ةعماجلا سوسكه ةسردم يف ةيلاعلا مولملا ررد هبخأ ةلود مما

 دامجالاو دا لع ةعلاطأاو سردلا نيب اهافرص تاوئس عبرأ 0

 رشع ةدم اوضق نيذلا ةبلطلا نم اهريغ هكردي الام ىلع الصح ىتح



 .يوبدخلا ومس مسد اراديصم نم لود ىلا اذه تردساو ةلاوتمازوا

 مزالانا يسفن لع تلا 3 1 رخافتو الالجا(يناثلا يلح سابع ) مظعملا

 لينلايداو يلاهأ نملبتلاو لضفلاب نيروهشملا عييج مجارت ل عمج لمعلا

 اليك ءانملاو تاقوألا نم بعوتساو ءازحالا نم ترالا نا ١

 3 نملوّش المع ءاهجولاو نايعالاو ءاملعلاو ءارصالا نم دحأ ةمج رت يت وفن

 دين لمعلا اذه لدن هلا لاساو اذنه لاك الا, كاملا ريخو لقا

 قفوأاهللاو بأ اتكلا ل1 قضافأو لاجرلا م ظضاعأ - 5 ةماعلاو ةصاخلل ظ ظ
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 مجا رت نيود عسأ ولا نفلا اذهبأب اولذدو نومدقتملا نقيس دق

 ةعماجلا ممتافلؤم يف ةطسوتملا رصءالاريهاشمو ةيضاملا نورقلا نايعأ ظ

 ف عماللا ءوضلاو ةئماثلا ةملا نايعأ يف ةئماكلا ةردلا ياتكك ةديفملا

 رالاةصال>و رشاعلا نرثلا نايعا يف رفاسلا رونلاو عساتلا نقلا لاعر

 ريع يناثلان رقلالاجر يف رردلا كاس و رشع يداملا نرقلا لاجر مجار ف

 و زرقلا يف هيرمصملا دالبلاب نيقاعاملا يف ادب نعل نبا يخيران نع الضف

 نودو ءاعالا اذه ىتعا نرخأتملا نم اذخأ أ 1 ينكلو ردع يداحلا

 ] هيف ملعلا ةعاضب نا عم م رصغلا اذه لاجر مجار صوصخم فلؤم يف

 يق مجارتلا ضءب لاخدا الولو ةدساك ريغ هدل ةعانصلا قوسو ةمتار

 .ناعذالان :ءبيغت نامزلا اذهنا .ءامجا زر تدك هم ومعلا تافلو [| لكس

 نفلا اذه مدخأ نا ينطولا قحلاو يبدالا بجاولاب ا ا اذلو

 1 ارحب ياما تراراامل كلو صم يف رمصعلا اذخه ناعا مجارت عجم

 ' جاوتلا لع ترصتقاأب غو ًاقرش هزامشجلا عاريلا ةئيفس عيطتستال اطيح

 7 ردرالام تاغقملا نم ليبلا اذه. ىف ادركشم ”هيرصملا داللاب ةمتقلا

 ظ تاذي دقو لاغشالا: هذه نتم كك و لامعالا هذه لثم لواز نم الا

 .ساقلا را ركل |) دا ديخلاو راجالا نياق ءارو امن عاطتنسملا هع

 ' تعمج ىتح ىرقلاو ردانبلا ىلا رافسالاو لقتتلا بعاتم ًايئاعم مجارتلا
 هتيمس يذلا باتكلا اذه يف رابخالاو نايعالا مجارت نم "ارفاو ادد

 0 هتمسف ل فو ( ردم نا بكل موسرو يتلا ينس اس١



 ناونالا ضي من تاوملاو فارطالا مساو ان خيراتلا ناك امل

 اونالاريثك ف يلأتلا زيزمةملاطملا ذيل دّئاوفلا ميممفانملا ريزغ بلاطملاو
 | هعاونأ نم اعون هنم تبختنا ينامملا فيرظ ينابملا فيطل عاضوالا رفاو

 نم اهللختي امل نايعالا مجارت وهو هفرشلا هعاضوأ نم ًاعّضوو هفينلا

 (مواملا داوم نم اهب قلعت امس الضف مسالا لاوسأو لود

 ا
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 ةملقت ب ظ

 اشإب يملح سابع ريمالا ملا يلو ومس باتعال باتكلا

 مظعملا ردصم يويدخ يناثلا

 يالوم
 متقوط نم لك نم رصملا اذه نايعأ مجارت هيف تءجج باتك اذه

 ةأم هتلعجو ىهدلا نيب اليلكا اهنم غاصف مككضف ةنماهقنع كوئاباو

 لام آلا ودمت .ةطونماجمةقثلاو قرشتف . ىهابلا كر ا ا

 ةمدق كرو 0 مسرب هيردصق هشزو ٠ ةطوسم أميلا |

 مسالا كلذ وهو» انعو هل ازرح هيف م 4 نوكلا ىهساالا م كماقم 10

 رشطو ..هيدسو 0 كيعت 00 ديعلا اذه 00 يذلا ديلا

 0000 ناكلا اذه لام نا ريالا نمسا نباح هير ا د

 مكعدي نالأسأّساو .الج ًارظن مكتافطعت ندل نم قليو ءالوبق قزرو

 ناولمابقامثوماوعالا تركأم .ًانيمامكشيعرل أجامو.انيتم انكر ناطوالل

 ارو>ز ساملا

 1 رم
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