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 م رهأم)ه ام

 تنم |مكسالا "ف الكا راد ىلا

 سقما ةدي رح بحاص

 ىسنولا طسابلا ربع
 لابقالا ةدي رج بحاص ليابا ةديرج بحاص

2509 
 عالكله 1555 توديب يف رداص فسويل ةيملم) ةعبطملا يف





 « ءاشت نمم كلملا عزنتو « ءاشت نم كلما يتوت معلا كناحبس

 ءيش لك ىلع كنا ريخلا كدي « ءاشت نم لذتو ؛ ءاشت نم زعتو
 فاددق ةريظح ىلا اعزت دقق انسفنا ىلا انك الانر ١ ريدق

 كضرا يف كتايآب انريتعاو « تمنا يتلا كتممن ركشن نا انعزواف
 ءادشر ائرما نم انل ءىهف كريغ ىلا ال كيلا انعرضو ؛ كئامسو

 « نيصلخلا كدابع نم نيتداعسلاب مدعو نيذلا دادع يف انعكاوأ

 هدابع نم ءاشي نم اهثروي هلل ضرالا ناف

 يهلطلا هيدهي انجرخلا يذلا يملا يبنلا دمع ىلع "لص مخلل
 أب ثعب ىلا هتلاسرب اًطسو ةما ان لعجو رونلا ىلا تالظلا نم ||

 راناو اتاقش دعب اما انيساق بنةحالاورخنألاو دوسالاو ضل
 هللا يضرو ٠ ناسحالاو لدعلا دءاوق ررقو ؛ اهءالظ بقع الوقع ||



 دا اكل

 هدابج ف هللا يف اودهاج نمو هيعباتو هباخصاو دم لآ نع

 تانج مهر مثدعو كئلوا رصمو رصع لك يف قملا ةملكء لءال

 نودلاخ أهيف مث ميعنلا

 ايلاظباو اسنرفو ايسورو ارتلكلا راعتسالا لود تماق الف دعب و

 أهب صبرتن ةّنائعلا ةفالخلا ةلود ىلع اذا 4و +1١ ؟ ةنس يف

 اهتعماج زن ةب زو اهارع "لح ىلا ةوق نم اهيف اب يرتو رئاودلا

 ةئاقالث اص دعب ثيعتو وجلا اهل ولغيل اهعابرو اهعاقب ءافصتساو

 ةيمالساةنطلس ا لعا مم رضب برغلاو قرششلا يف نيإسمل انم نويلم

 ةديحولا ةيماحلا يهثو اهراصناو هللا اهزعا ةيلعلا ةلودلا تأ اقسم

 انامل فلاحت نا ةيجنرفالا برغلا لود مأ ماما ماع ةئأتس ذنم نيم لل

عثسملا نم نيدتعملا رايت مفد ُّط ىوقتل رحلاو اسهلاو
 نم ناكف نير م

 ا موي ءادتعالاب اال قلنا ايسوو
 5 و | لوالا نا

 تانيرل موقي ناك انبي يناهملا لوطسالا لع 1+ ةنس ةجحلايذ

 لق لثلاب املوطسا انئوطسا لباقف دوسالا رعلا ءيظاوش ف ةيرحي

 نم لك تلسراف ىرخالا اهتافيلح برحلا رامغ تاخد نا ثبلق

 ىربك ةفئاطب ( ليئدردلا ) ةعلق قانح قيضم ىلا اسنرفو ارتلكنا

 امهتاداعرو |.هتادارطو اهعراود نم رم تارشعو اعشيج نم

 دس يشو يلوبلك ةري زج هبش نم نإ ماما مدنج لحاف اعجراوب و



 كلترب يف مدقتي نا لواحي ذخاو هطروف اناو ينورب يراو ردا

 لع ابمعزب تضبق ىتمو ةفالخلا راد ىلا ًارحبو ارب اهنم لضيل ةودعلا
 نم فقوم ةيلاثعلا شويا تفقوف ءاضعالا عيمج تناكتسا سأرلا

 ةمانلا عونا كلت تمحازو راملا نع ء عافدلاو نط نطولا ىنعم فرع

 رضصن دعم هسفن بستح انددجو رودصلاوبك ان !اب ةدعلاو ديدعلا

 0 انئادعأ نيبو اديب مد تلد هن وادق

 َّس وا د نيرزسع ريقعو ةدم نم لفك و اولتح نا اوهيطتسا ى اودبح

 الكو ليطاسالا ةياجح م لحاسلا نم ةنالثا عقاوملا هذه لوط

 ناولا مهقيذي نيلسملا ددجو ًارشو ارض نوقلي ًاربش اوطخت نا اودارا

 اولعومهسفنا نويع يف هب اورغص ام متازحلا نم مهب لزني و باذعلا

 م ناهد مركساو مناك مهتبجتاو مهشويجو مهليطاسا مهترغ مهلا

 نك الا زيخ ناو هللا كفو اوركمو ةاقاولعو

 ودعلا ءارو رحباو لاحلا هذه ا ريما ةعسلا تعم

 ل حالسلاو ةريملا نم هجاتحي ام هليطاسا هيلا لمحت
 كانه دهاحجملاو طارملا انشيجو ِت ءاذعلاو تارايطعلاو لبانقلاو

 هبولق نرم سايلا خلا ىتح لواصي و لئاقي و لواطي و رباصإ
 ةجل َّط نوشقني وا دراب ديدح يف نوبرضي مهنااو اونعياو ؛ ءادعالا

 انشدج هب مايقلا ىل لا قفو يذلا شهدملا لمعلا اذه لك رغلا



 ملل ل

 رس يف نس ةينائعلا ضرالا يف ىتح مهضعب ناكو روصنلا

 تاثداحلا نم ةيعمرلا قرظلا نم مهعامسا ىلا ىارتي ناك ام ةعصي

 | را والا ةرق نم نام ذالا يف رقو امل كاذو تارشمملاو

 | ةاودلا بحاض ىّأرف 201 داصرملاب كير ناو رحبلاور بلا يف رحتسسملا

 جاوب ريف ميخحل عبارلا شمل ماعلا دئاقلاو ةب رحلا رظان اشاب لامج دممحا

 ةادغلا ةرايزل ارطقلا اذه لها نم نينومأم سانا ثادتي نا ةر روس

 قدصلانمتاراصتنالا ثداوح غلبم مهنيعاب اورصبيل ةعلق قانج يف

 نايعلا دعب سلو اودهاش ام مهل نوفصي مهموق ىلا اوعجر اذا ىتح

 طلتخي كلملا راد ةعصاع يف هدم مقي دفولا اذه راما

 كرتلا كك اهدهاعمو اهعاضواو اهتانودكم ىلع فشو ابلهاب

 ادي ةفالخلا ةضيب ايمح ناذإلا نابعشلا امهو ةميدقلا برعلا فطاوع

 هلو شيج هل عجارتي مل ةساع علا ةلودلا لئاو م ةدحاو

 لع ىوتلا
 ١ لا ربلا قيرط نم ينيطسافلا يروسلا دفولا راس اذكهو

 | دهشو يلوبيلك ةري زج هبش ىلا اهنمو ةيناؤعلا ةنطاسلا ةعصاع قورف

 | ةيجنرفالا مالعالا كا ممالا يف هرممو هقاخ يف هللا ةمظع هنيعب

 نب رهش دعب نودفوملا بأ املو ىلاعتيو قفخي يناهعلا مملاو ىلدتت

 | راصبالاةتدهاش ام عيدب نم سوفنلا تارئاث تنكسو م.تلحر نم
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 ربو ب ما
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 ىلا نكر ودعلا ناب ريش دعب رئاشنلا تءاجو راكفالا هب تعجاو

 من يف اهلئحا ناكمي يلا كامالا نم جدلا جنج تحت هتلمجي رارفلا

 هدنجو هليطاسا اياقبب رابدالا يلوم يلوبيلكة ري زج هبش نم قيضملا

 كلت ليست لع ناستسالا قو-نيينائعلا لاطبا اهيلع ىقبا يلا
 باقحالا يلاوت لع باقعالا هولتي باتك يف لمجتل ةكرابما ةاحرلا
 هلعجم نا لأسن هللاف ٠ حيرصلا خيرانلاو حيصلا قيل ةمدخ نوكي

 نونب الو لام عفني ال موي هب عفنلا انل لزجيو مركلا ههجوا ًاصلاخ

 مياس بلقب هللا ىلا نمالا



 يسلترو لفولا لاح

 نيطسلفوةي روس يف ةيولالاو تايالواىلا ماعلا دئاقلا ةلود دهع
 ةلحر يف مهموق اولثهل ءابجولاو ءالضفلاو ءالعلا نم ًادارفا راتخت نا
 اهيتفم نيدباع ريخلا ابا ديسلا قشمد تبدتناف ةعلق قانجو ةناتسالا

 تردتناو ينالهملا يدنفا اطعو يناوطسالا ىدنفا نسحلا دبعو
 نارو>حو ىساتألا يدنفا قيفوت صمحو يناليكلا دما ديسلا ةامح
 اجن يدنفا 10 توريبو ىبحلا يدنفا دمو لع الا يدنفا دمحم
 نتا ةيقذاللاو ةضيوع كل دبع خيشلا ماشلا سلبارظو اهيتفم

 زيزع نمحرلادبع خيشلاو يملا يهاربا خيشلا معو يرهزالايدنفا
 ةحافت يدنفا تعفر دمحش سابانو اهتفم دارم يدنفا دمج افيحو
 يسيعلاىدنفا اص دمحم باحو مههاربأ جاحلا يدنا نمحرلا دبعو
 .رادهنزخ يدنفافيطللادبعو يناسعنلانيدلا ردب دم ريشلا او اهيتفم
 دوعسلا وبا يدنفا رهاط سدقلاو اينفم يدنفا فراع باتنيغو
 نانبل لبجو يف وقعيلا يلس خيشلا افايو يواميرلا يلع خيشلاو اهيتفم
 يريقشلا دعسا يلا عبا ارلاشيجلا راتخاو نييدلا يقت رافغلادبع يتلا
 خيشلاو يردلا ردن نيدلا جات ريشلاو يدييبعلا ثيبح دئيسلاو
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 ىدنفا طسابلا دبع فنمصلا بارا نمو بيطخلا رداقلا دبع

 نالاع لالا شل نحو قافالا لدي رجلا ناش ينألا
 يدنفا دممو غالبلا ةديرج بحاص رقابلا يدنفا دمسو قيابا

 سبتقملا بحاص ىلع درك

 لوليا؟هو16) + ***١ ةدعقلا يذ نم رشع ع انلا مويلايفو

 للا يديدحلا رال عقلا لع قشمد نم. دفول ولا ماعم را 2008 ةنس

 دق ناك ءايبشلا اوغلب اذا ىتح اير اف يف "قررنا درا ١ قتلاف باح

 مهر رمتسا املو ةيروسلا راطقالا نم نيدفوملا ءاضعا ةيقب لماكت

 باح يلاو كب يناس ركب روضحي ةيالولا راد يف اوعمتحا ماقملا

 بايقاف احامجنما م20 مهي ضتقي ام ضعب اووررقف

 حخيشلا ىلا ةسائرلاب دبعي نا لاحلا يف ءارآلا تعمجاف دفولل سيئر

 شجملا ىتفمو ةيعرشلا تاقيقدتلا سلحم سيئر. يريقشلا دعسا

 يف هنايب ةئاسنو هتضراع ةدشو هلع ةعس نمفرع امل كلذو و عبار

 ماتلا هفوقوو ةيكرتلاوةيبرعلا نيتغللا

 ارلا

 هنامزب هتفرعمو موقلا ةسايس

 ملاعلاو ققحملا هيقفلا مهيف مهف

 بيطخلاو بيدالاو رعاشلاو بتاكلاو كنحلا يبايسلاو رعامتجالا

 بودنم او دفولا ءاضعانم نانث دا فلخت دقو هليبقيف

 نيدفوملا ددع ناكف هب قاد ل نور اكلأ بودسو لع ليج

 ٍظ
 ى
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 دالب نولثع مهف دفولا ءاضعا اما



 فضا[

 كلل ع تراتخا لب لاقملا دوعصل ةماخ تايرع اغلا ةلأسم
 لابجلاو ىحاوضلا يف ال ندملا يف ريسلل ةدعم ةنيزع

 فصويف مهحئارق تضاف دق دفولا لضافا ضعب نارك ذي امتو

 كاذ ذا ناكو ةضي د وع مير كلا دع خيشلا لاقف قهاشلا ل اذه

 لبجلا كلذ ىلا 8 لبق فينخ ملأ ًارعاش

 نكت مل كتيل تاعءاسلا لبج ايا

 ينام لبق توملا كيف تقذ دف

 تدعاصت ىتح ءاضم, رلا يف كتديشم

 هنا كاقرل

 نكا لو كيف رشحلا وه تدهاشو

 ناجم قرن ا راح كفو

 ١ مياغأ ىعسا تنك ذا ينكلو

 2 ترث 1

 ا يساف

 ةسدقم

 يدتغا هيف يذلا توملا اذبح الا

 يناطوا ةمدخب

 : لاقق يوامرلا يلع خبشلا اضيا ل |بجلا فضو يف داجا نم

 هلق م كحيو ا ةينثا

 هعاجوا اكش دق كب بعتم نم



 تلا دل

 : لئاه لوطو دعص يف تلزام
 ,هعاسلا لوه كنم انيقل ىتح

 : يبوقعيلا ميلس يبشلا لابقالا وبا لاقو
 هتابنلا كاذ نف هيف تبن نك الو ناك ال تاعاسلا لبج

 تارألا | تايقعلاب ١ رو. ١ ىلا بان راب تكسوارةلا

 تامل كلت هنم اناقكار رح اماذعا هر انج

 : هحافت يدنفا تعفر لاقو

 .تابئانلا دنع شيجلا بولقك هءطق بعص تاعاسلا لبج

 تانيب 2تازجمم مهيريو. تلبقا ام اذا ادعالا عرصي

 هواجم ةبضغا.دق يوايرلا يدنفا 0 انقيفر نارهظيو

 يتلا بعاصملا ليلعت يلا لقتناف خاشلا ليلا اذهل ءارعشلا ءاجنو

 : لاقف ًاليمج ًاليلعت دفولا لاجر الوأنت
 املا هس اريشلا هيض ٠ ىذا يف ادع: لوقلا يزال

 كانا يرح برملا دصقي ٠ يذلاو ايرحا. دصقا اننا

 مظعم رطضاف ةغراف لبجلا يف ديعصتلا نع تابرعلا تزجت

 ميشلا به دقو ةتافطعنمو هلالت نيب' اليلق اليلق جردتلا ىلا دفولا

 ةعاسلا يف ةيلعلا هتنث ىلا انيهتنا ىتح اليلب ءاوحلا رشتناو ؛ اليلع

 هتابرعلا ضعب رييغت ىلا انقفو مث ةعمإلا رهظىلبق ةيلاوز ةرشع ةيداحلا
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 ليلق طسبينم ىلا انيهتنا ىتح لبجلا اذه ىلعا نه انب لزنت تةفطو

 ةيحان يو ( يلكب نسح) ىسُت ةريغص ةدلب يف ائباكر انخناو هيف

 زاصتالا ا. ظيمت .لزالل شتنمو دنجن اهفو. يركسع زكر تاذ

 ماعطلا لوانت دعب و ةليمجانانبل ىرقب انت :ركد اهفارطا مظعم نم هايملاو
 ٠ هارحبو هاسرم هللا ميساب راسو هاياطم دفولا بكر اليلق ةحارالاو
 داهولاو لابجلا عطقتو داجالاو بسابسلا انب زاتجت تابرعلا ت ُاشلا
 ةيلاوز ةثلاثلا 0 يف انلصو ىتح راثالاو نيتاسبلا نيب ةباسنم

 ءانعو نم اليلق سفنلا انحراف ( ىجك ىلناق ) ةلحم ىلا رهظلا دعب

 ةطخم ىلا ةسماالا ةعاسلا يف انيهتنا نا ىل 1 ريسلا انفنأتسا مت رغسلا

 سوسرط ةنيدم يف ىهتني يذلا يديدحلا لي ل يو ةرومعلا

 سروط لابج ًادبم

 ١ هادو مك“ نم رفسلا
 راطقلا ىلع احابص ةنمانلا ةءاسلا يف تبسلا موي حابص انف

 نيب باسنيو لوبسلاو ينايفلا انب زاتجم ذخاو ريكلا هسديدجلا

 ةليمج ةدإب غو ةينائعلا ةط# يف انب فقو ىتح لولتلاو يدابسلا

 راحيتالاو هايملا ةريفك ادج

 ًاققاو ةدإبلا هذه ىلا لوصولا لبق ناك اندحا نا فءاص دقو
 نراعتي ةضيوع مركلا دبع خرشلا عم راطقلا تافرش ىدحا يف
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 : لاقف ذاتسالا سفن يف رعشلا شاخل ةليجا لوهسلا رظانم يف رظنلا
 بسنت نائل تحضا ةدإب لع ىحض انب راطقلا ٌرمذا تليخت
 باطتو هلالا وعدت تفقو دقو باج لكن م راحيشالا اه,تنابو
 بِلا كيلملا وهو ىلعلا داشر دمع نينموملا ريمأ رصنب
 بغرت هيف يذلاب اهاعد ىلو 2اهءاجر مركلا ىلوملا ققح دقو
 برشون رك قوذت ىدعلا لماقيس مالسالل لا ازالف

 |بيق هثوكم نم ةعاس فصن دعب ةينائعلا نم راطقلا ماق م
 ةرصاع :نردمو حاونو ىرق ىلب عرش ها ضرالا انب يوطي ذخاو

 ةديدج ةيحان يثو ( ةماق قارب وط ) ةيحان اهنم تاهزتملاو يلاهالاب
 ةمدق ةيحان يو ( هيسيو ) ةيحانو اهضراب ةكسلا رورم دعب تيب
 هيفباسني ضاع ٠ ءاضق يو ( ن انيح ) ةنيدمو ناكسو نارمع تاذ

 عركلا دبع ةلطحلا هذبب انرورم دنع دشنا دقو وووشملا ناحح ره
 : نييت : لإ نيتيبلا هيلا اموملا ي مدنا

 كوملا هب راط نيح يبلق هبشا

 ىوجلاو دجولا دئاز قورف و وحتأ

 ىحسلا ري راس دقو ( نيلب ز ) داطتمب

 الفلا هريس يف باج راطق بثوو
 ةيلاوز ١١ ةعاسلايف راطقلا اهب رم ( اتحرك ) ةحاناابسو
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 برقلابو ( كل ريجنا ) ةدإب اهثمو ثلثو ١١ ةعاسلا يف اهنم ماقو

 قهاش ولع تاد اهتكلو ةمدجم ةعلق ىو اشان ميهاربا ةعلق اهنم

 ٍشو ( ةنظا ةئدم ىلا راطقلا انب لصو ةيلاوز ١ ؟ةعاسلا يفو

 ءاهز ةنطا يف راطقلا ىتب دقو « نيتاسبو رهما تاذ « ةليمج ةرضاح

 لع هقيرطب رف © سوسرط ةنيدم ًادصاق انب ماق مث فصنو ةعاس

 سوسرط ىلا لصو 5 0 ؛قلئركز ا نادلب و ىرق ةدع

 ةطحلا َّس نراكو ؛رهلظلا دعب ةيلاوز فصنو ةينانلا ةعاسلا يف

 كانهو «تادنكوللا ىلا تابزعلا انل تأيبتف ؛ ةنيدملا ماقمُماق
 عفبا فرقت :بدملا راثآ ىلع نوجرفتي اوذجاو هلح يف مسف ل 3 اما

 ةنيدملا كلت نيفد يسايعلا ةفيلخلا نومأملا ريق راز نم مهنهو

 سوسرط يف
 1 ا ل ًامداه انم وذ ناكاو ٠ سوسرط ف دمجالا ليل ان

 حابصلا ميصا اذا ىتح رعسلاو ثيدحلا يف ليلا نم امسف  اضطق

 دفولارفسا ةمزاللا تابرعلا رما يف رظنيل اندفو ةمدخب لكوملا بهذ

 تايهف ةلاتسالاب يهني يذلايديدحلاط حلا أدبم يتئازوب ةطحممملا

 اق ا تامل نما لك ترها .ى يتأأ سوسرط ةيدإب ةنواعمب
 ةنبن ًاطلاو ةحازلا بابسا هل ترفوو ءادغلا ماعط لوانت ىلا دفولا

 ةبرع ةرشع تس دفولا بكر دحالا رهظ دعب ةدحاولا ةعاسلا فو



 « ةصاخلا تاب رعلا نم

 نيب ةرام لوهسلا زاتجتو ضرالا يوت انب تاب رعلا تراس

 ةي رق ىلا اهنمو ؛ كلوك ةيرق ىلا انلصو ىتح نيتاسبلاو راجشالا
 ةررقلا نير روط لال ىلا دوعظلا لفي ىو رم ترا
 يواميرلاانةيفر لاق دقو ؛ ةيدتلا ايها راكو اهبصخ ةرفوواهولعب

 اهبخوعشب كامسلا يغانتو كالفالا يجانت يتلا ل |الاهذه فصو يف

 : نيبت الا نيتيبلا اهولعو
 ماقمو ةمت ىلعال كاوس قرم راطم له سيروظ لابج
 يالس: يبل ينع غلبم نذ  ةديعب كنمسدقلا لابجت لطا

 ىلا انيهتنا ىتح ًاداهوو ًالالت انب ملقا تابرعلا تلظ دقو

 دنع اناياطم انخناف كلوك ةيحان اضيا ىجسلو ( يلا رجا ا
 ةيحانأا ريدم

 نيكولا موب

 ريسلا انفنأتساو عبدو ةسداسلا ةءاسلا يفنينثالا حا ص انضم

 ةقطنملا شّئفمو ريدملا انعذو نا دعب اهراعواو لا 0 هذه داجنا ف

 انومدخ نيذلا دونجلا انئاواو ةيحانلا هذه يف ةدوجوملا ةيركسعلا

 ةيحانلا هذه يف انثوكم ءانثا ىف ةمدخ ةيا

 اهءامو « دج ديج ةبجلا هذه ءاوه نا ثاذلاب انقحت دقو
2, 
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 ةطيشن اهتموكحو هليمج اهرظانمو تارف بذع

 ةقطنم قو« ينا>رياق ىعست لحم ىلا ان تابرعلا تاصو

 اهفصرو قرطلا ديهتل لغتشي تايلمتلل روباط اهيفو نآلا ةيركسع
 ( يزاغوب كلوك 1 هذه يف انررم دقو

 يبا ىتنازوي ةطحم أنغلب ىتحري ريظنلا اذه لثم لعدي مسن امالظ
 ةيلاوز 0 تفس

 يئادوب ىف ام
 لبق نم نكت ملاهنا ةريغصلا ةدابلا هذه ىأرم لمي نم رهظي

 اًعيذف نيش مدقتلا أيت اهاعج اهب راطقلا رورم - كل يا
 ةقطنمو ( ديدج 8 اجو تويب ةدع اهيفو « نيلبج نيب ةعقاو شنو

 اهتداع ّلَع ايرج انئموكح هتأشنا ديدج عماج اهيفو ىربت 5 ةيركسع
 هي سسانم ناكم دوجو رذعتي ناك املو ؛ نيددلا رئاعش ءايحا يف

 اورما ُ ةصاخلا مهتالحم طابضلا ضعب انل مدق انتيبل ةيحانلا هذه

 ناو ايس ماع رورسلا نراك دقو ةصاخ قدارس ةثالث بصنب

 راطقلادفولا كا ريس ذا“ ةيقيقحلا ةحارلا اهيف ةطحلا وا ةقطنملا هذه

 ٠ ىربكلا ةناتسالا ةطحم يفالا لزني الف
 سدئرلا ذانسرلا ةرْضا؛

 حماجلا يف انعاتجا ةصرف سيرلا ذاتسالا ةرضح متغا دقو



 كني

 قم ةياغ ةيعامجا ةيسايس ةيقالخا ةرضاح انيلع ىتلاف فيرشلا
 نم يتيقحلا دصقلا ةرضاحملا هذه يف طس دقو ىرملا دعبو ةغالبلا

 موقلا رابتعا ةجردو ؛ كانه هيقاليس امو ةناتسالا ىلا دفولا باهذ .

 ىلإ لائكلاو ةنازرلا باباي ببلتلإ نم هئاضعا ىلع بجي امو ؛ هل

 حتاصنلا او دئاوفلاو رردلا نم كلذ ريغ

 تاليرلا برت
 ةرضاحلا هذه ءاقلا دعب دفولل ةيرادالا ةئيهلا تعقتجا دقو

 4 . ب 3ك 1 5
 «سجح ناو تائيه ىلا مهيسشلو ع دفولا ءاضعا بارت تررفو

 : يقأي اك بيترتلا ناكف تايالولا ميسقت
 قشمد ةيالودفوح ١

 توري ةيالو دفو - ؟

 باح ةيالو دفو - +

 ىلا بترتلاو مسقنلا اذه ءارجا يف ءارالا تيعفُت دقو نائياو سدقلاىتيفرصتم دفو -- +

 حرتفاو نايعالاو رباك الاف ءالعلاو نوسر دلاف ةيضقالاف ةيولالاو تايالولا يتاغم دفولا ةمدقم يف نوكي نا ةيرثكألاب ررقث نا
 ةمطان ةئيه دفولا رخ وم يف اونوكي نا فعصلا بابرا لع نيا
 رخأتي نأ ةعماج



 ىتا روب سم مايقلا
 نم اسمت ءاثالثلا موي نم ةلاوز ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يف

 لولا
 طب
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 3 ىلا انلصو ىتح لوقحلاو حوفسلا نيب باسننو ةيدوالاو

 زاتجن انتَفطو ضير لأ يديدحلا را عقلا لع ىتازوب

 نيروغاوبف « نا> ياك « هلشق ولوا ىلا اهنمو ( ناخ هتفج )

 خيطبا ا يف دجوي نيتاسب و راجشا تاذ ةليمج ةنيدمم غو يكراف

 راطقلا راس مث  درابوولحو ذ ذيذإ همتطو ةرثكب رفصالاو « رمحالا

 ؛نوس هدنامث « نامرقف « اورديسف« دنب ردىجناريافا هجالا ىلا اهنم

 ةنائعلا ةعكاعلا ةينوق ةنيدف « ناخ يع را نازوا كاراق

 ةريهشلا ةيدقلا

 زوق يف ال ذم
 انلبقتساف ليالا فصن دعب ةاثلا ةعاسلا يف هينوق ىلا انلصو

 سيرو يب وتكملاو ةبئوق ةيالو يلاو كب لالج نم لك ةطح ا لع
 نييكلمو نيب ركسع نم ةيالولا ناكراو كردلا دئاقو « ةيدلبلا

 هاجت ةعقاولا قدانملا دحا ىلا ريفغأ | عج اذهان راس مث نيلهاو

 ناقثالاو بترتلانم ةياغ لع ىاش ةدئام دفولا تدعاشح ةطخلا

 هيف نم ردلا 1 ا د ذح ماق ياشلا لوانت دعبو

 لمحت نم هب ماقام لع هئاضعا ءا ءادثو دفولا فطاوع ييللاولل رهظاو
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 ةمبم ىلا قرطت مث ليللا نم تقولا اذه لثم يف لابقتسالا قاشم

 يف ريكلا اهريثأتو  اهبقعتس ىتلا ةليلجلا دئاوفلا ىلاو ةهظعلا دفولا

 ةغيلب ةرابعب و ةيكرتلا ةغلاب سيئرلاباطخ ناك و يالسالا دامتالا
 و ةساسو

 دفولا ةمهم ركذو هتوعد ةيبلت دفوال ركشو يلاولا ماق كانهو

 لاق مث كرقلاو برعلا ني ريبكلا نيرصنعلا طب ر يف اهريثأتو ايا

 دفولا اذه صاختا يف يبت ةعدقتلا كرتلا ةمصاع ةينوق يلاها نا

 ةخاصممهخاصتو نيطسلفو ةي روس يف ءابجنلا برعلا لاجر مجركلا

 تمعفر دمحم ديسلاو يديبعلا يدنفا بدبح ماق م ( هقيقشل قيقشلا

 مكفت :وريب يتفم اجن يدنفاؤظصمو يواعرلا يدنفا اىلعو « ةحامت

 ًركشو احدمو ءًارثثو ًارعش ماقملا بساني ام منع لك

 موق نم مايقلا
 أناكو ةينوق ةيالو انرداغ ليللا فصن دعب ةثلاثلا ةعاسلا ىفو

 |هتموكح ناكراو ةيالولا يلاها انناوخا لع ءانثو ركش ةنسلا

 نادإب و ىرشب رو وهو ةئنوق ةئيدم نم انب ريسل راطقلا لظ

 هذهو ادعاذرا وجلا ناكو ءاعب لاح حابص عصا ىتح
 ةنكمالا ءامما

 : ةريبشلا رهشيكسا ةئيدم نيدصاق اهب انررم ىتلا

 -نيغيليا ٠ اخ نيداق ٠ يكا يارس ٠ ناديم ٠ ينثاب راكي



 ا

 : ييشواج ( راح يندعم ماه هيف دجويو طسوتم ءاضق وهو )

 نص سودا طق نوفاتم ريش ءاسفؤعور) نيشقا» اعرك رازا

 زكرم وهو) ٠ ياج ٠ واقاعما :٠ نرايصاي ( اححب فورعملا نيدلا
 ٠ زاص> هرق نويفا * ناب وج (تارفبذع ءام اهف دجوي وةي ريدم

 راد لها ىدل روهشملا بذعلا ءاسملا هيف دجوي مهم ءاواوهو )

 هيف : مامح ٠ طقف ةطحم ركرم ٠ يامح يوك ىلزاغ ( ةيلعلا ةفالخلا

 - ميهاترك ٠ ةنوراقلا رودس : كاوط هنامملا ٠ راج قالا داع

 روشنكسا ٠ قيصق هك ٠ ىراكي يجنوباص٠ ةمهم ةيفرصتم

 كك نا ناعم رق نوفا ةيدس قيل اموال ناك فقر
 نيشكساىلا لصوف الدو اوهراربلل نخا مث ةماس ءاهز راطقلا

 سيلا ليل نم فصنو ةيداحلا ةءاسلا يف
 روش يف

 هتيمتل دفولا مودق رظنني ةطحلا لع ناك رهشيكسا ىلا انلضو

 + كب ام للاخ ةيدإللا سشيرو كب تفار, فرصتللا كر رف لكأ

 ةمردنجلاوسيلوبلا لاجرو نيب ركسعو نييككم نم ةموكملا ناكراو

 بسانم ناكم هلابقتسال ادعم ناكو ًايلظع ًالافتحا دفولاب لفتحاف
 فرصتملا نم لك ٍباعخو بيلحلاو ةيساثلا باوكا هيف تريدا

 ىبحلا يدنفا دمه ناروح بودنمو يدنفأ فراغ باتليع يتفمو
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 بسانت ًابطخ يسيعلا يدففادمم باح تنمو يبوقعيلا ماس خيشلاو

 رهشبكسا دفولا رداغ م٠ ًاريبكر ورسلاو ًابظع رينأتلا ناكف ماقمل

 روك ذملا ليلا فصن نم ةثلانلا ةعاسلا ليبق

 امس ربا رتل ئبل

 لع ةلاثسالا ىلا, نقيكدلا نم ءريشم هاا يف ناطقلا انب "رع

 : اهؤاهما هذه ةفيطل نادإب و ةليمج ىرق ةدع

 : رك رق ١ كوي وازوب : ىكوا نيا ٠ راصح روتج ٠ رهشيكسا

 :هيديمح هوك ٠ راصحتا هحكس 2 ناخ ري زو ٠ كجوإيب

 * هحمرأي *«كلتفيج نوتوت ٠ ازفيد٠دريجنه ٠ دنبرد كوي ٠ هجنابص
 * كدني ٠ هلزوط ٠ هزوبكك ٠ ىم هلكسا ليد ٠ ليجئاشواط٠ هكره

 لزق ١ىلوي رانف ٠ هبتزوك ٠ ىوكن را ٠ ىجناتسوب :هبتيلا ٠ لاترق
 اشاب رديح ٠ قارب وط

 اسالو اهب رم يتلا يحاونلا مظعم يف دفولا ةيحن لفتحا دقو

 ةذمالتو ةءوكحملاو يلاهالا ناذ هجنابصو « راصحقا ىتيحان يف

 رهاب ةلافتحا دفولا ةيمت اوافتحا دق نيتلحلا نيتاسه يف سرادملا
 هسرقلا هذه يضارا نم ةجتانلا هكاوفلا عاونا هئاضعال اومدقو

 راطقلا اهني باني يتلا لوهسلاو يضارالا لام اما ٠ ةليبمجلا

 ٠ ةيسدنسللا للحلاب ةودكم لابج“ جرح الور حلا نع ثدخل



1 

 ابضعب ةقصالتم راكثاو لالتلاونيتاسلامطس ىلع ةطسبنم ةرضخو

 نانءالاب ”ىكساتف داعبلا 0 حرب قاشِع ا ءازا

 « ءانسلا رويطو ضرالا لبالب اهروهز نيب درغت ءانغ قئادحو

 عدافض ةريغصلا اهراهئاو اطوادج نيب عترت ةحبب ةيهاز لئامحو

 .ءاوحالاو ءاوحلا نيب اه 0 لققتف ءاملا

 اهل دجوي نا "لق دهاشمو رظانم انررم اننا لاقي ام ىراصقو

 نيضرالا رظانا اهنم نانجلا رظانمل برقا يف امناو ليشم
 ةعيدبلا دهاشملا هذه فصو يف دفولا ءارعش 3 ارو تضاف دقو

 ةبصق فصو يف يبوةميلا لابقالا وبا يدنفا ميلس لاقف : ةعئارلا

 هجئابص

 ٌرصم اهنساحم يف اهتيباش لهو 2 ةجهب رصم اهنود راد ةجئابص

 "رهن ةيحان لك نم اهب يرجو 2 رمثم لك هب ضور اهب ظيحي
 ةضيوع يركلا م عدألا لاقو

 ارجفت ”رهن ءانغلا اهتضورب . ىرج دق هللا ةنج اهيف ةجنبص
 ارثوك رهنلا تللذ اهيف لاسامل 2 ةقيقج نانجلا داخ نكت م ولف

 ليبابا ةديرج بحاص لابحلا يدنفا نيسح لاقو
 ارظنم درمزلا يمت اهتئادح 2 ةنجلك هنود ضور ةجنابص

 ارغركو مهيانيلا يرجت اهطسويفو 2 بناجلك نم راجتثالا اهب طرحت



 لق 1

 اريخم بيبللا بل اهفصو ىفو 2 ةجهب برغلا اج ىف اهتريجي |

 ارهوج عصر توقاي ةل<ب . © تحتوتلابجيقرشلاٍناجلايفو |
 ارهزاو موجنا حت اهتادلوو 2 فراعم ءامم تحضا اهسرادم

 ريصألا يف
 تفرصتما هرغح ًادج ارهاب ديمزا يف دفولاب لافتحالا ناك

 ةيركسعلا ءأ ساو نيروم الا ناكراو يضاقلاو كَ رهظم ءاوللا

 عيمجو ديمزا ثوعبم كب ايضو ةيب رحلا رظان بجاح كب زاتممو
 * ةيدادعالا ٠ ةيناطلسلا ٠ نيلعملا راد سرادم ةذمالتو نيلهالا

 نوديايف نامحي ثانالا سرادم تاذيملتو؛ اهتاقيسومو ةيدشرلا
 روهزلا تاقاب

 ا هب ةصاخلا راطقلا فرغ نرم دفولا لزنف

 هيلاشاا باوكا هئاضعا َّس تريدا كانهو هلايقتسال دعملا ناككا

 فرصتملا نم لك بطخو ٠ تايولحلا عاوناو ةوبقلاو بيلحلاو

 تمعفر دمحم خيشلاو بيطخلا رداقلا دبع خيشلاو سيئرلا ذاتسالاو

 بطخ مع يبوةعيلا مللس خيشلاو ىلحلا هيسدنفا دممو ةحافت

 اومدقي نا مهيلا بلطو مهفطاوع ءابطخلل ركشف ةيناث ةرم فرصتملا

 ريدم بطخ ُع ٠ ةببلقلا ديمزا يلاها تاي 2 نيده احلا ةازغال

 راس مث ةيدشرلا ثانالا ةسردم تاذيملت نم ا مدقو فراعملا



 للا ١ رفح

 .للطو ةطخلا ءازا نيفقاولا سرادملا ةدمالت اودقفتف نييتفملا ةيعع

 فنروئوش دقفتلو هقفارت نا ةضاخ ةيري رمتلا ةئيهلا نم فرصتملا

 ةجرد انلرك ذي و ةسردم لكب انفرعي ذخاو تاذيمللاو ةذمالتلا

 ةلفلا نا لاقي ام ىراصقو اهوئف فونصو ابمساو اهدادعتسا

 ةمظع هيف تلت ل ديشملاو ًايلظع داشتحالاو ةرهاب تناك

 ٠ برعلاو كرتلا نيريبكلا ني رصنعلا نيب يمالسالا ءاخالا

 ًاعيشم .ديمزا دفولا رداغ لسخلا رهظ دعب ةيداحلا ةءاسلا يفو

 ةءاسلا كيس اهاصوف ةيلعلا ةفالخلا راد ادصاق ميظعلا مارتحالاب

 ةيلاوز ةسداسلا

 تانسرلا يف

 * + يف مقاولا سدهللا ءاسم ةيلعلا ةفاللا راد ىلا دفولا لصو

 وب ودنم اشاب رديح ةط ام لع هرظنتني يراكف ؟؟ ١ ةنس لوليا

 صاخلا يناطلسلا دنجلا دارفاو تارازولا ولثمو 2« تاراظنلا

 ةيركسعلا قتيسوملاو ةيدابلاو ةمردن او سيلوبلا تالثو ةناتسالاب

 لاجر دكي مف اذا تقولا ناكر « هرخ ا ففرطلا كردي ال: قلتو

 لا مثايحو مالسلاب ىقيسوملا تفزع يتح راطقلا نم نوازني دفولا

 اوكر ءالدالاو نيلثمملاو نيبودنملاب اوفراعت نا دعبو مارتحالا ةيحت

 تابرعلا تناك ثيح ريبكلا ةناتسالا رسج ىلا مهلقا اصاخ [بنخي



 مك

 ( اشاب نيهاش ) لزن وهو ملوزنل دعملا ناككا ىلا اهوبكرف مرظتنل

 2 للا ةلحم يف

 وهو ةيركسعلا ةم 3 انل هتصصخ ينذلا لزنلا ىلا انلصو

 اسفنا انحراو ديخ ناقلاو ليم بيترتو قباوطةسمت وذ ريبك لزت

 دفولا لك اف« ءاشعلا لوانت ىلا انضم مث « رفسلا ءاثعو نم اليلق
 هتاذو « بهذلا ءام ةعوبطم ةقرو هلاجر ىلع تعزو مث ترلثنو

 لالخ دفولا اهيلعريسيس ينأا ةطخلا يف اذاف ةريغص فئاعص عيدا

 ليئدردلا ةحاس ىلا هباهذ لبق ةناتسالاب هتماقا

 رفولا مارب نولكو ملا
 ةيلعلا :ةفالخلا راد ىف هتماقا ءانثا دفولا ةبعص يف نوكيو

 : ماواهنا ةينالا ءالدالا

 ةناتسالازكرم دئاق كب داوج ماقمُماقلا : سيئرلا

 ٍبجاح كب قيفوت ٠ برح ناكرالا يشاب زويلا : نواعملا
 ينظوم' نم كبب رات دما مزالملا + ةيبرملا رظان
 زكرملا ةدايق

 يوما ماسقلا رواشم كلب ديحو : ةزيشملا نم

 كب دائوذ روتكدلا : ةيلخادلا نم
 كب / مراص ي 00 : يقرتلاو داحتالا ٠ كر نم
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 دي زياب ةرئاد ريدم كب فئار : ةعصاملا ةناما نم

 | ١ يمايسلا مسقلا ريدم كب لامج : سيلوبلا ةيريدم نم

 ةيركسعلا لاجر نم قيرف ماركلا ءالدالا ءالءره بعصي

 دفولا لاجرل ةحارلا لبس ديطوتل اودصرا ةيدإبلاو 0 راع

 عملا موب

 تا ىلع ( ةلوصو نم يناثلا ميلا وهو ) ةعمجا موي دفرلا ميطصا

 نويركسملا نو رزمأملا هب طر رورسلا وانما ءلعشن هد رواه

 لوانتف « هتانحو هتحار بابسا لاكتسال اودصرا نيذلا نوكلملاو

 «صاخلا اهباسح لعةموكحلا هب هتلزنا يذلا لذنلا يف حابصلا :روطف

 فرط نم نيدفوملا لانبقتسال دفولا نم ةصاخ ةنجل تنتلا مث

 تناكف لوصولا ةمالسب مهتثنهتو هئاضعا ىلع مالسال تاراظنلا

 : يتأي اك
 دقولا سئر يريقشلا ىدتفا دعسا - ١

 قشمد ىتفم نيدباع يدنفا ريخلا وبا - ؟

 ا يتفم ان يدنفا قطصم < م

 باح ىتفم ىسيعلا يدتفا لهم ح ع

 سدقلا ىت رض د رعللاوب | يدنفا رهاط - ه

 باتنيع يتفم يدنف را



 دل ا

 افيح ىتفم دارم يدنفا دمع - ١

 غالبلا يحاصر ديلا يدنفا لد م

 فرو كلملاو نوي كسلا ءالدالا ءالزم بيد

 ةنحألا لاجرب نيدفوملا

 صاخششالا دفوا | ةرايدإ ءاحن

 : يلاتلا بيترتلا

 هله رعتلا_ ل

 خيش مسا : ةيعرشلا تاقيقدتلا سيئر يدنفا لماك نيسح

 مالسالا

  ةراظن اذ مدا : زيبا هلك !انمعأ دحا يدنفا يدشر لع

 ةيلدعلا

 مساب : ةيلخادلا ةراظن يف صاخلا مقلا سيئر كب يمبف نسح

 ةيلخادلا رظان

 ناثوعبملا سلجم مساب : دادغب ثوعبم ناباب كب تككح
 ةلالجمساب : ةناطلسلا تاذلا بجاح كب ميهاربا يالا ريملا

 ملظعالا ناطلسلا

 ١١و داحتالا ةيعج مسا كب : ي 5

 نايعالا سلع سنئر مساب : كب فاش

 يب رخلا رظانمساب : ةناتسالا زكرم دئاقكب داوج 5 اقلا



 كا

 مظعالا ردصلا مهشاب : ةرادصلا بجاح كب لئان يثابكبلا

 نيسردملاو دي زياب و تافلا ءالع ءاربك نم كلذ دعب دراوتو

 نورملخي و مودقلا ةمالسب دفولا نوثنهي اهرباك او ةئاتسالا ءارماو

 دولاو ءاخالا فطاوع

 ني رئازلا لوبقتل صصخلات قولا جتنا ةيلاوز ةرشاعلا ةءاسلا يفو

 عجبا ةالص ىلا باهذلا لبق ءادغلا ماعط لوانتل دفولا يهتف

 اهيكرف ةأبيم تابرعلا تناك ريظلا قبق ١١ ةعاسلا تناك اذا ىتح

 ةلالج روضحي ةيديجلا عماج يف ةعجلا ةالص ءادال نيدإي ىلا دفولا

 هتوطس هللا مادا مظعالا ةفيلخلا

 أبيظ ًالافتحا همودةب لفتحاف ةيديجلا عماج ىلا دفولا لصو

 ةابلاع مظعالا ةفيلخلا ناكو ماظتناو بيترتب دجملا لذدو

 هافلخلا ىلصم يف ةيديجلا عماج يف ةم ركلا هترضحي ةساخلا ةروصقللا

 ةحودملا مهتداع لع نيبنامملا
 نا ىمظعلا ةذالخلا بانعا نم ةطساولاب سيئرلا نذأتسا دقو

 دبع ةينسلا ةدارالاتردص الو دفولا لاجر دحا ةعجلا ةيطخ ىلوتي

 عماجلا ءاتطط حا بيطحلا رداقلا دبع خيشلا ىلا ةفيظولا هذه

 قشمد يف يومالا
 هاجن فقوو دجسملا نم دفولا جرخو ةعنلا .ةالص تبننا



 لطم

 صالخالا ةيمت هبيحيل ةفيللا جورخ رظنني ةيناطلسلا ةروصقملا

 لاجرو ءايلعلا ماركا لع اضي رح هتلالج ناك الو ىتننالا هماقل

 هتدارا تردص نينئائعلا ءافللا بأد وهاك مهمارتحاو نيدلا

 لب ؛را_ظتنالاو فوقولا ةقشم هسفن دفولا فلكي ال ناب ةينسلا

 ةيانع هذهو زيدإي روصق دحا ينوياهلا تبج رصق يف هتلالج رظتني

 دفولا لاجرب ةفيللا ةلالج نم ةقئاف |

 نيباملا لاجر مركاف «تيج رصق ىلا دفولا بهذ اذكهو

 ذحاو « ةكولملا تابطرملاو ةيئاطاسلا فئافللا هل تمدقو هتدافو

 ةرحاسلا هناردج كا اذه ينابم ىف يف راغنلا عت

 ثاي رثو بدترتو شرف نم هاوحام فصو نع ريب عاببلا ناو
 دفولا لاجر لوبقب ةفيلخلا ةدارا تردص ةهنه دعبو

 مهلا جرخ ثييع مات بيتل اوفقوو صاخلا رصقلا ىلا اويهذف

 ميظعتلاو لالجالاب هوي 8 ةصاخلا هتف رع باب 0 ناطلسلا انالوم

 اج در مالسلا مههلع درو

 دفولا سيئر يريقشلا كيسدنفا دعسا ذاتسالا بطخ انهو

 ةيناطلسلا تاذلا َّط ضرعو « ىنسالا ةفالخلا ماقال اناطخ

 ةمصاع راز يب رعلا يبلعلا دفولا نا لاقف دفولا روضح كرم ةياغلا

 مظعالا ةفياخلا باسعال مف ذريا ىربكلا ةمامالاو ىع ظعلا ةفالخلا
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 توري و ةي روس هي يلاهالا رئاسو فارشالاو ءالعلا صالخا

 ةحاس ىلا كلذ دعب صخشلو اهتاقلمو نانيلو باحو نيطسافو

 مادقالاو ةلاسبلاو ةعاجلا نيعلا ماب دهاشيل ليئدردلا يف برحلا

 يغولا نيدايم كبس نيدحوملا لاطياو نيبناثعلا داسآ اهرهظي ىتا

 هنكت ام رهظيو عاقصالا كات يف يناثعلا بعشلا مالس 0 و

 لاطبالا كئلوالنانتمالاو ركشلا ميظعنمةيمالسالا ةمالا رودص

 1 0 نمو بابلالا ريح ام ةءاجشلا بورض نم اونا نيذلا

 نيدلا دلا ةضيئو م ظعلا ةذالملا ةزوح نر ,ء اعافد لوقعلا شهدا

 50 0 عبارلا شبجلا ها هارجأ ذم 3 نيبملا يالسالا

 لام دما ميظعلا هدئاق ةب مأق امو نيطسلفو "0 د روس ف ةيقيقملا

 هأ يئالسالا جر راتلا ع نب زيس ينلا لامغالا نم اشاي

 : هلوقب باجاو ةفياخلا : ةرضح مركش

 ةفداصل امسالو نيدلا ءالعاي اننا 1 آر تررس دقل »

 فيرشلا!يراخبلا ةءارق 3 برق ةيمالسالا ةفالخلا رادل ّس ودق

 ءاولصل ا ءايللا نم فيفل ىلا مويلا ىتح داهجلا ةيادب ذنمهئرقا يذلا

 هفرشاو ةالصلا لضفا اهيحاص 1 ةيوبنلا تب انامل ةرخ هك

 تافلخلا :ةرجحب فيرشلا يراخبلا ةءارق نا ىني الو ةيمللا

 هنا يتدارا ردصا يناو ةنجلا ضاي ر نم ةضور ةبانب نوكت ةيوبنلا
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 ةوالث متخ دنع ةباهتسملا تاوعدلا يف اوكرتشتوةرئادلا كلتاوزوزت

 » ِ ودق لع يراغلا متخ تقلع يناف في رشلا يراغلا

 تايقربلا نم ًادج ًاجهتبم ناك . هنا » : ةفيلخلا انالوم لاق حث

 ورع رسفتسا برعلا دالب نم ةذسلا ةتدس ىلا درت 3 ىنلا

 متخل نم ةرفاب تايل راثا يأر هناو مركلا يناكولملا ها

 « يراخبلا

 لقاعملا يف رظنلا قيقدتب دقولا لاجر مظعالا ةفيلخلا ىصوا مث

 نئوجلاو كرما مقاوم ةلاحو ةءلق قانج يف ةاشنملا :روصملاو

 لحال هلك كلذ ديكو | يئاظقا ةجردو انت ثنعم نماو اهتعاعتو
 نيذيطسلفلاو نيب روسلا صوصخلا ٌلَعونيملسلل نايبلاو حاضيالا

 هياعدللا مدعو ام نايب و ةرفظملا دونهلل داشرالاو ظعولاب متاصوا ا

 نيرادلا ةذاعتم هليثو دعاقلا ُُس دهاحما لضفو باوثلاو رجالا نم

 قا اوغلبت نا ىمتا مكدوع نيح قو نيينسحلا ىدحاب زوفلاو

 مهنمو مهنع ياضرو مل يالس نيبروشلا

 مث ةيناطلسلا تاذلا ءاقيب ءاعد قشمد .يتفم كلذ دعب أرقو

 نمءردص حارشأا رهظاو هدرغج الكيبحي ذخاو ةفيلخلا ةلالج مركت

 « نيطسلفو ةيروس دجانسم يف يراجلا بولسالا ّلَع ةعملا ةبطخ

 ةيانعلا هقءرتو « ماظعالاو لالجالا هبعصي صاخلا هرصق ىلا داع مث 5

»52 



 ةيناروصلا

 لواست ثيح ينوياملا تيج رصق ىلا دفولا داع كلذ دعبو
 ةك١ ىلا تابرعلا بكر مث ؛ ةناطلسلا فئافللاو تابطرملا اضيا

 هذهو ( ىلشيشلا ةداجةيام يف ةعقاو يثو( ىس هبت تيرح ) ةيرحلا

 روتسدلازارخإ اهدش نيب رضملا ءامدق تالسو هيشلا ةببرق ةيضطا

 ةداع ضرعئسإ عضوم ا اذه يفو ؛ ةيرحلا «ادهش اهتحت نفد دقو

 ٠ ةينطولا دايغالا يف شبجلا

 راثآن م اهيف ام لع علطاو ةورذلا هذه ىلا لخدو دفولا لجرت
 ارقو لاطبالا كئلوا وبقي دفولا طاحا نا دغبو خيراتلاو ةباتكلا

 اغيلب ءاعذد سيئرلا ذاتسالا اعد نرارقلا نم رست ام [مّتسم

 دوم موحرملاربق مهنيبو نيدهاحلاو ةياردلا ءادشت حورولا هادهاو

 اشاب تكوش
 درعلا يلد رف يف

 بحاضدملا يلو وعم رصق ًادصاق « ةيرحلا ةكأ» دفولا رداغ

 «ويوق يلريجنز » ةل< يف يدنفا نيدلا زع فسوي ةباجنلاو ةلودلا

 ةرشاذ نياتم تاتا لع هلبغتنا رضقلا ىلإ دفولا لوصو نيحو

 وعم زوضح ىلا هئاضعا نم الك لصواو « كب ديم, تانيرشتلا

 مهلا هوعم تفتلا ًاعيح مطوصو ىدلو هيلا راشملا ةنطلسلا دهع يلو
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 : يطاخم مهيلا تفتلا م « مهلماجو فطالاو ىنالا ةيحت مهايحو

 مررعلا ند مالاك

 ةمالا يلاعت ليبس يف لمتلا لجال كرتلاو برعلا داحتا نا »

 1[ كلل دحاسلا زو لاين بير ل ةنيج ها ياللا
 داحتالا كلذ رع ره ةفلت 0 يف رفظلا نم هارن ام ناو ةنملا

 ا الو مالسالا نآشش يلاعت ىلع لمتلا ىلع انمزع دقتل

 « هللا ءاش نا 60 ةيروس يف 3 لوجتأس ينناو انيف مزعلا اذه عزعزت

 4 متراي زب امظع اظح لانا كانهو

 ليسا ءانبم يف
 ىلا تمدق مظعملا دهعلا يلو وعم روضح نم جور ملا دعبو

 رصقلا دفولا رداغ مث 9 ةبيطلا تايطرملاو ةيكولملا فئافللا دفولا

 ناتخم هلاجرا دعا ثيح « شاطكشب ةلم ىلا ةصاخلا هتابرع كار

 مظعا نم يلادمو زواي ةراي زل هنيتسا ةلح ىلا امهوبكر ناصاخ
 نع ةديعب روفسوبلا ءىطاوش دحأ هنيئساو « ةيبرحلا انجراوي
 رووصقو امج وذا ايف قضنو ًازتمواكأ ريثع ةثالث ءاهز ةناتسالا

 «روفسوبلا يناوم نم قمعا هنا لاقي ؛ روغلا قيم ءانيم اهلو « ةيلاع

 * قيضملا يف اهتطاش ىلع بصي لامشلا نم رن اهيلا جتني و

 لبقتساف ةيبرحلا اثئافس نم مسقناكل يبا ءرطاشلا اذهيفو



 كك

 اوقفطو مارتحالاو ماركألا لاكب دفولا لاجر نوي رخيلا هطابم

 ةيبرحلا تال آلا ةيظع دعا كلف نئافسلا مباح ها نيردع

 طايض دحاو ةمسحما دا ذالا ةيانع ىرئثو؛ زارظ رخل ىلع ة ةءونصملا

 نرفغسلا ثادوجوم ا نم انيلع قلغا ان حضوي 0

 « سوقنلا تنأأطاو رودصلا دفولا لاجر نم تحلشن « ةيبرحلا

 هنرق رذ دق لللاناك و ءيطاشلا اذه دفولا رداخ مث بولقلا تحرفو

 لذنلا ىلا تايزرملا انكر تلح ديدملا ملا تاطغ ىدللا كا

 ءاشعلا ماعط لواتت

 تلا
 ماعط لوانت دعبو « لوليا 85 » تيسلا موي دفولا ظقيتسا

 يلاهال ماسلا هزنتملا يو ةنافلكلا ةقيدح ىلا لزنلا رداغ حابصلا

 3 ةقدشم ؛ دوروو روهزت اذ اح ةليج ةقيدح وهو ةناتسالا

 ,ضعءب يفاضت ت توبصا ىتح اريك“ اندعا 8 ارح 0 ا ينتعأ 2 ارهأي

 ا قئادج

 ابلئامخ نيب جردتتي قفطو 0 ةقيدحلا هذه ىلا دفولا لذد

 بنر كان هدو اهطسو ىل تا ىتح ةقسابلا اهراعغ تاو ءارضخلا

 ن3 مسق فقوو يساركل 0 ع مسق سل سيل ظلم ايترت دفرلا ءاضعا

 مث ( فارفطوفلا )يسمشلا ري وصتاب عيمجلا مسرذخا ثيح هءارو



 كما

 ثيحب فوقولاو سولجلا يف قفتا اهنيك رخآ قسنب « ةيناث ةرم مسرلا 0 رطل 0 نع علا ءالدالا هيف لد رتاابر بر
 ٠ هسفنل هيغبب يذلا فقوملا دحاو 0ك ذختا

 اهرداغ دورولا ةقيدح فيس ةيناث ةعفد اليلق جردتلا دعبو
 1 ينوياهلا فمتملا يف ةيدقلا راثألا ةدهاشم ىلا هورطصمو دفول)

 ينوبام/لا فلا
 هيفدجوت مسق نيعس# ىلا مسقيو (وبق بوط ) يارس يف وه

 هيف دجوت مسقو « ينيصلا رصقلا » ىعسبو ةيمالسالا عئانصلا را

 رصقلاف ينوبامللا فحتملا لصا وهو « ةيمالسالا ريغ ةمدقلا راث الا
 ةيعانصلا راث"آلا نم .ريثك هبف ةيمالسالا راث آلا ىنمتم وا ىنيصلا

 نم حالسلاو ةمدقلا ةيبشخلا باوبالاو فزإلاو داجسلاك ةمالسالا

 دالبلا يف ةمدقلا تاعونصملا نم كلذ ريغو لابو بارحو فويس

 ٠ ةيمالتسالا

 نيتقبط ىلا هانيأر اكمسقني وهف ينوياهملا وا ينائعلا فحتملا اما

 نم ةطدحلا داسحالا قيدانض اهيف ةيضرالا ةقيطلاف ةيولعو

 الاثار ةيدقلا انيثا ةئيدم رانا دجوت اهيفو نيبنامورلاونيبنانويلا راثآ

 تانوبلا نامز نم ةروفحلا راث الاو ةمسملا زاث الاؤ .ةيئانبلا ةسدنملا

 : تاعاق ةدع ىلع اسفيا لقشت شو نيب روشالا راثاو”نامورلاو
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 «ةمنسملا راث آلل ةثلاخلاو ةطنحلا داسجالل ناتصصخ ةناثلاو ىلوالا

 ةسداسلاو ضيا ةطنحلا داسجالل ةسماخلاو ءانبلا راثآل ةمبارلاو

 أهريغو ةيبارتلا يناوالل ةنماثلاو « ةيئانبلا راث الل ةعباسلاو

 نييرصملاو نيبنادلكلاو نيب روشالا راثآ اهيف ةيولعلا ةقبطلاو

 ىلا مسقتتو ةيدقلا بتكلاو تاكوكسملاو رهاوجلاو ساخنلا عطقو

 راث الل ةعاقو « نيبنادلكلاو نيب روشالا راث ال ةماق : تاعاق ةدع

 نيب روشالا راثال ةريبك ةعاقو « ةمسملا راثالل ةعاقو « ةيرضلا

 ةينامورلا راث الل ةعاقو «ةينانويلا ةروفحا رات الل ةعاقو « اضيأ

 يرلسعلا فما

 يف نثاك وهو « نريا تناس ىعسأ تناك ةسينك نم لوحم

 تنب ةيدقلا راثالل مانلا فقل نم بيرق ( وبق بوط ) يارس

 عبارلا رصعلا لئاوا كي ريبكلا نيطنطسق دبع يف ةسنكلا وذه

 « ةيناث تينب مث ناياتسوج روطاربمالا نامز يف تقرتحاو 0

 كلاذ ذل لضخ يذلا لازازلا بسب تطقس نماثلا نررتلا ينو

 ةيلسالل ابرد تاعجو ني رازا نويل. روطاربمالا دهع يف تددجتو

 ةيلسدلا ادعم تاعج روتسدلا ترالغا دعبو ةديدللاو ةيدقلا

 مث ؛ اهعاونا فالتخلا لع ةعلساو سبالم نم ةيركسملا راث آلاو

 هعضوم نم( ىرج كي ) ةيراشكنالا فحتع لقن ةموكملا تأترا
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 وك ذملا يركسملا فحتملا لخاد هلعجو .دمحا ناطل سلا ناديم يف

 لاجر لخآ ةيرارص لكاه نع ناسك ةيراككلالا انتو

 ةيركسعلا لاجر يا يناثلا دوم ناطلسلا دهع ىلا ةينائعلا ةموكملا

 ةيدقلا مهسبالم دونجلاو ءازعلاو ءارزولا نم ةلودلا لاجرو

 لععلطاو ةديفملا ةي رثالا فحاتملا هذه جياحي يف دفولا لوجت

 لاو يلاحلا اهدهعيف ةيلعلا ةلودلا راثآو نيفااسلا نيمدقالا راثآ

 أسإلا نا 5ك فصولا قد اهفصي نا عاريلل نكمي ال ةيظع راثآ يشو

 انهت نوكأ ءار امو غو نإ انت نع لكي
 لاوجتلا ءاهتنا ناكو نيتعاس ءاهز دقفتيو لوحتب دفولا لظ

 فرشتيل ةفيرشلا ةيوبنلا ةقرلا راد ىلا فدانا رداغف رهظلا ليبق

 كلذ يس تبغر اك كانه :سدقملا يراختلا متخ عقسلو اترايؤب

 ةيناطلسلا ةرضحلا

 فب رمشلا فرحا
 اهيف دوجوم « وبقب وط يارس يف اضيا يف ةفيرشلا ةقرخلا ةماق

 هِ ناطلسلا ةلالج هترايؤب كربت يذلا فيربثلا يوبنلا رثالا

 لبق اهفيفثو هيف بغري يذلاث قولا ينو « ناضمر نم رشع نيمادلا

 هيلع هللا ىلص ىنلا اهعضي ناك لبالا رعش نم دوسا ءادر نع ةيانك

 ةكحراملا ةفيرشلاهتل نم تارعش ضعبو هييكبنم ّط 8



 ةيانك اكفررسل ل اذهو : ماع ل اك يف ا لافتحا هل ماقي

 طوطخ 00 ةيدقلا ةفحاصلا ضعبو هرقل نم نس نع

 رصف نم لوألا ميلس ناطاسلا اهذخا يتلا ةيوبنلا ةيارلاو ٠ ةباعصلا

 ناطاسلا اهلقن 3 قشمد ىلا الوا اهلقن دقو ٠ 55؟ ةئس اهحاتتفا دنع

 ثاحاسيف مهشويج عم امولمحن نيطالسلا ناكو يلوبياك ىلا دارن

 يضر يلع مامالا ةيار اضل ةءانلا اله كس دعينا: فرذلا
1 
 هننع هللا

 ةلبقئساف عوشخلاو عوضملا لايكب ةعاقلا هذهىلا دفولا لخد

 كعبو ىراذلا مت مهوز 0 رظتن اوناك 0 ةلالخلا ار اد ءالعأ يف

 رخآ ةفالخلا راد ءاهلع دحا أرق راتخلا يبنلا َلَع ةالصلاو راذغتسالا

 حيبستلا ”ىرقو 3. لقسملا ةداعلا ُّط 0 - غلا ف ثيدح

 اهرئاتس ةزرطم ادج ةليمج ةفيرشلا ةقرخلا ةعاقو ٠ ةرم نيعبس

 ةيحور ةرتف تناك و م ركلا تاي الاب اماردج ةعصرمو بهذلاب

 تانئاكلا عدبمو ضرالاو تاوونلا رطاف ىلا بولقلا اهيف ترجوت

 ءاعد الثو يريقشلا,دعسا خيشلا سيئرلا ذاتسالا ضهن ةياهنلا يفو

 تفرذو بولقلا: امل تعش ةرثاوم ةروصب يروهجلا هتوصب

 ةلود ظفح ن *| ٠ ف يملا الا اذه بحاصب , راوتسا مث : عومدلا

 نيفيرشلا نيمرحلا ةمداخو٠ نيلسملاو مال اسالا ةيماح ةيلعلا ةفالخلا



 رك
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 راد ءالع هكواضعا حفاص نا دعب دفولا عر ءابتنالا دعبيو

 اقانعو ةفاضم اوقناعتو ٠ اني رشلا يراخبلا اوني زا ةفالخلا

 بولقلا نم نيدلا ةطبارو ةيمالسالاةعماسلا مقومل نيفرطلا تكبا

 هدهت لع هللا ورك اش رطاخلاو لاا ؤرور مر دضلا وحرشتم مو

 كب قيفر ةرضح سيئرلا فلكم م مهيلع اهب معنا يتلا ةليلجلا معنلا

 صولخ ةيكولملا اهتاذ لع ضرعي نا ةيناطلسلا ةرضحلا ادخعك

 حامسلاب همركت ىلع مظعالا ةفيلخلا انالومنم مهئانتماو دفولا ءاضعا

 ةسدقلاةيوبللا ةقرحلا ةعاق يف فير مثلا يراخبلا ةوالت روضحب م

 يانا ابطا
 رصق ىلا اوت بهذف ةفيرشلا ةيوبنلا ةقرحلا ةعاق دفؤلا رداغ

 ةيكولم ةدئام مظعالا ةفيلخلا انديس هل دعا ثيح ينوياملا ةيديجم
 انتناظ 00 اهدادعأب ع ا اب ةدئاع ع كره انو هر قنا ع ىش لك نم تعمج

 نيبال هئانبال مظعالا

 2ةدّئاملا لايح هل صصخ يذلا فقل ّلع دحاو لك سلج

 ةمئاقلا وا ةديرجلا اهءازاو همساب ةصاخلا ةقاطبلا لوانتو ةيناكولملا

 اهيلع بوتكملا بهذلا ءام ةجومملا ةيناطلسلا ءارغطلاب ةجوتلا

 ماعطلا عاونا

 فونصو ةيضفلاو ةيبهذلا امادعم سانجاو ةدئاملابيترت اها



 : هد جالا

 | ةنع فصولا زدعي امم كلذف ةيكافلاو ىولحلا بورضو لكما

 فئاطلو رعشلا 3 تتاف لضافالا انئارعش حار ة تضختت دقو

 لاق كرم ركذن فصت نا هللا ءاشام ةوعدلا بر تفصوو؛ رثنلا
 يدنفانيسحو ٠ يبوُقعِلا ميلس خيشلا او٠ ةضي وع عركلادبع خيشلا

 ريخلا وبا قشمد يتغم ماعطلا متخو يساتالا يدنفا قيفوتو لابحلا
 ءاعدلاب نيدباف يدنفا

 رصّقلا فص
 .يارمم ءاحنا ع جردتي اندفو ذخا ماعطلا لوانت دعبو

 يارس مدقا يو« اهرودو اهروصق يف لوحتي و اهتافطعنمو وبقبوط

 ىلع فرشي عيدب مقوم تاذ يو ٠ ةناتسالا جتف ذنم تئشلا امل

 ةعفترم ناردجي ةطاحو أعم ىهذلا نرقلاو روفسوبلاو ةرمرم رجب

 فارطالا ةعساو ةقيدح اهو لد ربلا يتوج كن ناوسالا هنا
 مسقلا هس د وهو دادغب رصق اهنم ٠ ةقرفتم روصق ةدع اهيف ةديشم

 رمقلا وهو اهنه لفسالا ممسقلا يف هناخلك رصقو ةقيدحلا نم لعالا
 ( هناخلك ) طخ فورحملا يناطلسلا طخلا هيف يرق يذلا روهشملا
 ةاودلا نم .حالصالا لاخدا نأشب ديحلا دبع ناطلسلا دهع يف
 اذ دعو ناالا كسلا نزخكأ لمعتسم رعق لحاشلا ىف جونو
 لاقي م ةيخرات ةناكم املو ناعكعم امه ا ارح دجوي نزلا
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 يف نثاك وهو ةيراشكلالا ناويد ضيا وبقيوط يارس يفو

 .بابلا اذهو نويامه باب نم هل+دمو ةقيدحلا ن نم ىلعالا مسقلا

 لخادلاف رضخالا ماخرلا نم نادومع هلو دوسالا ماخرلا نم ينم

 راسيلا ىلاو هناخلك ىنشتسم ىلا لضوي قي رط نيمملا ىلا دع هم

 رئاسلا يري قيرطلا اذه ءانثا فو ناويدلا ىلا لصوي اقيرط

 اهدعب و اهيلا لوخدلاب حمسي ال هذهو ةئدقلا (نرياناس ةسينك) ٠

 ةيراشكن الاناويد دعب و برضلا راد هيليو شي واردلا نؤدم دجوي

 رصقو * ديلا دبع ناطلسلا رصق اهيف دجوي يذلا قارتسلا دجرت

 هاهز هيوتحت ةبتكمو تاعاق ةدعو ةئي زخلاو يئاطلسلا شرعلا

 ةفلتخلا تاغللا نم اهريغو ةبب رعلا تاداحلا نم فالآ ةثالث

 مداسرلا مب ماما رفولا
 ةريطخلا ةينوياهلا يارسلا هذه في هلوجت دفولا متا نا دعب

 ىلا لصي دفولا داك امو ةيمالسالا ةذيشملا راد ىلا ثابرعلا بكر

 ءاسارو ىوتفلا لاجر كانه فطصا ىت> ىجراخلا ةنيشملا باب

 انالوم ةيمم لاجر دفولا مدقتو مولبقتساف هالعلا رباكاو رئاودلا
 ًارظننم ىربك ةهدر يف ليلجلا خبشلا كلذ ناكو مالسالا خيش

 شبو مايخ رخآآ دعب ًادحاو ملعلا لاجر هل مدق هياع لبقا الذ دفولا

 مهئاظعو نيئيطسلفلاو ا ,اكا نع لأسو مههوجو يف



 م عل

 ْ أ وقنا ماقلا يبساني ا بيترتلا بسح ّط ملكتو مهئالعو

 | هيلارا انتا خيشلا ةلود حدم يف مهتاموظنم نم اًئيش ءار رعشلا ضعب

 | | لاجر نم درف لك ةايح ةمجرت نم ةحل درسي قفطو سد ىلا ماق ع

 ا مالسالا خيش ةلود ماكت م 6 تعواف تعمج ةزيخو تارابعب دفولا

 | فنلكو ةملاو ةيمالسالا رئاعشلا ةمدخ يف هسفن يدفي هنا نيبو
 | فيرشلا دصقملا اذه ةمدخ لع انوع دالبلا كي اونوكي نا ءالعلا
 َّس ىحصفلا ةير علا ةغللاب ءايلعلا , ملكي ناك هتلود نا رظنم باو

 ةفوأأما داعلا

 كب قيفر .اج ةيمالسالا ةزيشملا ىف دفولا دوحو ءانثا ىفو
 ةرايز ةيناكولملا ثاذلل ضرع هنا لاقو ةيناطلسلا ةرضحلا 0
 دفولا نانتما ضيا هتلالجل ضرعو ةينوياحلا وبقيوط يارسل دفولا
 هناو ًادجأ ار ناك نراطلسلا هالوم ناو ةرايزلا هذه نم

 اندفو دارفا نمد در ف لكل جا جابتبالا اذه غيلبتي ةنسلا هند ءار !ثر رلص

 ريكلا يناطلسلا تافتلالا اذهل عيمجا رسف يروسلا
 ماركحالاب اعيشم ةيمالسالا ةخرشملا ةرئاد دفولا رداغ مث

 ةراظن ًادصاق ةيمالسالا ةخشلا لاجر 1 6 7 مارتحالاو

 ةليلجلا ةيلخادلا
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 لما رلا مرا يف

 8 هليقتساف يلاعلا بالا َّق ةيلخادلا ةراظن ا اندفو لصو

 جفاصو ةليلجلا ةيلخادلا رظان هيسدنفا كب ملط ةلودلا بجاص

 5 وهعملا 4 هفلع اب مايحو 0 الارناو هذر رع 5 اضعالا ا

 هيدا دمحم نم لك هيلا راشملا رظاناا روض> يف 3 ملكت دقو

 ىنشالا يدتفا طسابلا ديغو لابحلا يدنفا نيسحو ىلع درك

 نردتملا تكاط باطخ

 يلع 3 رنا حا

 : لضألاو ةلودلا بحاصاي

 رارحا مكناوخاو متربثل ذنم تعقو يلا تابالقنالا نا

 اهروما ةالوو سانلاتلع دق ةنطلسلا يف يساسالانوناقلانيينامعلا

 ةيناقلبلابرملاب انلعتف 0 ادملا تقرو ةريغكا ملاعق |

 انئيجراخو انتيلخاد يف ريسنو انا امش عمجن فيك ةيسلبارطلا برملاو

 لمعت ةيج لازعال ةما اننا انتا ا ,رحلا هذه تيشن اذا ىتح |[
 الخ ىلوالا تاكالفلا تناكك ردت ممالا نم ءابحالا لمت

 لوقملل ًالاقصو سوفنلل ||
 ريفنلا لئاوا مرسس يف نوسمهي ماشلا رايديف نوليلق سانا ناك
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 - 3 ظ نكتاو اننايك ملساو انيلع قببا دايحلا نا بر ,كلوانل ام مهلوقب ماعلا

 أ لود عم برحلا 0 ماعلاو صاخلا فر رع ىتح ةليلق ةدم الا

 ا اهلا اويهذ نم ناو ةيلملاو ةيساشلا ااتتايحل ة ةررقم تناك ناهتمالا

 ىري رضاحلا ناو مهئارأ يف رآ ىف دادس َّط اوناك يهنلاو رمال الا لاجر نم
 طنب ل نم لح بح طفح نمو بانا أد ار الا

 | ةيدام ةريثك احابرا حب ر دق اصوصخ يروسلا رطقلا نا
 ةلود مكيخا رم يااسلا ناك رضاحلا برالا نم ةيونعمو
 اذا يلافا ال ٠ ةيب رحببلا رظانو عبارلا قليفلا دئاق اشاب لامج دمحا

 | لاجر رايك نم نيب روسلاو ةيروس فرع نم لوا هتلود نا تلق
 اهحلصي امب ةرازولا يف هئاقفر هل راعمو مكحتن واعمب ماقف ةئنطاسلا
 نررتقا م انراي 5 1 كلئم ه رهاظم لك يف ىدباو م محاصيو

 دهع دعب شيجلاو ةرادالا نووش اولوت نم ل رك ناك ولو قيفوتلاب
 نطولا ءانبا نيب قيرفتلل هلا نوهوملا دجو اي هتاكاش لعروتسدلا

 لينا ًالس لوقعلا فاعض اوذخنتي و ركملا ءاملا يف اوديصيل دحاولا
 اوقاذ امم رثكا ةيرملا معط موقلا قاذلو مهئاوهأ

 دق نانبلو سدقلا ةيولاو باحو توربيو ةيروس تايالو نا
 يف هلثم ىلا قفوت نكت ملام نارملا لامعا نم ةنسلا هذه اهيف ماق
 دالبلا تطبر ىتلا ةليوطلا ةدبعملا قرطلا كلذ ماو نرق فصن



 ابلهاناك ام ادالب تعطق ينلا ةيديدحلا ككسااو ضعب ىلا اهضعب
 ىطسولاو ايلعلا سرادملا عد ٠ راطقلا نم راخبلا اوري نا نوماحت

 نيلهالاقتاع نع تعفر يبلا مراغملاو ثئشنا يبل ةيريخلا دهاعملاو

 ةرضاحلا انبرح نكلو دالبلاب ار ح ب ,رولايف نا نواوةي اوناك

 اب. نيشفا نب اننا تصخ#و اندالب ت رم دق اهتناكم لع هلل دجلاو ا

 نم لداجلاو لماعلا نم لماخلاو صلخلا ينطولا نم نئاملا نئاخلا ْ

 هئاوخاو اشاب لامج لاقما بادتننا ىلا ”ةموكحلا قفوت ملىاو ملاغلإ ١
 يلا كحضلاا اهيف متل ةمزالا هذه ءانثا ةيروس ةسايسل ةالولا
 عك ل 1 أمعا عيمج يف يظعلا رظانلا اهيا .كقيفوت نسح نكلو
 ينايلعلا ديلا بالقتالا لاجر مكاوخالو 5 تناكو ةموكملا يف

 تناكو ميظعلا رثالا اذه هنم ناك دق ةيلخادلا امتسايس ةفد ةرادا
 ةبون مويلا ةبوناا تحصاف لبق نم ًاجاور ال دجت دق فويزلا

 1اخرالا ف تكف انلا عفني ف اماو ءافج بهذيفدبزلا اما حاصلا

 لابكلا يرق نسم

 ثداوحلاو انيلعتلاوت يلا بئاص | نا قث د : ةلودلا تبحاص داي

 نوكن ناانتلع ٠ كلا اا نا 1



 هد علوا

 اندلع 35 (ناقو لق 0 نااندلع ءارضلاو ءارسلا َّط ةدحاو دي

 ب انيلع ء لذاختلا دعب نواعتن نا ادع :قيرفللا دعب قفتن نا

 نانبلاك ثراوكلا كلت دعب انهصاف - ضغاستلا دعب "باهت
 طح هضعب دشي صوصرملا

 نيقرفتم نيدساتم نيضغابتم نيذبانتم نيتتشتمسمالاب انك

 علا اودحملا قااج نم تاياغلا انب يوبّتف ءاوهالا انعزانتل ًاددق قئازط

 لفي الا قافتالاو داتالا كلذ امو ىحح لذلا نم ناكم ىلا

 كود مهناكرا نمو رارقلا ةيدبالا انتلود لاجر
 ض,منتسو تضم: يتلا يشداحتالا حور ةفيرشلاحورلا كلت نا

 ىمنا ىلا اهب دعصتو و حالفلاو يف قرلا تاجرد ىلعا ىل ما ةينائعلا ةمالاب

 حاجتلاو ةداعسلا جراعم
 ها ل ا يحل دفولا اذه مودق نا ةلودلا لجراي

 ىركلاةيمالسالا ةفالخلا قاد. ىلإ نيطتلقوةي روس نم نيدلا هالع

 شرعل صالخالا بجاؤو ةيدوبعلا ضورف ءادال ىهضعلا ةمامالاو
 ىلا كيسروسلا بعشلا مالس ءادهاو سدقملا ةيمالسالا ةفالخلا
 هنكي ام رابظاو لاتقلا تاحاسو ةعلق قانج يف نيدهاهلا لاطبالا

 ةزوح نع اوعفاد نيذلا لاطبالا كئلوال ركشلا مب مظع نم بعشلا
 رو'نم فرحاب جيراتلا مل مش هدإ> ًاديحب اعافد نيدلا ضايحو ةفالخلا



 وف

 ءارو يعشلا ىلع ناهرب منا و ول 'تاداعلا قزاوخ نم هؤزهظا أل

 يمالالاداحتالاو ةيدمحلا ةطبارلا ىرع نيكمتوةفيرشلا ةيافلا كلت

 نةخس يذلا رفظملا لالحلا لظ تحت ةينائعلا ةعماجلا 2 ديظؤوتو

 ايساقفق عوبر يف بيرق نع:روكشملا كداهج لضفب هللا ءاسش نا
 لينلا يداو قوفو

 نك ورا 5 ريفا طسابا رع

 (مكلا اهتيلخاد رظانو ةمالا ةجمماي
 و . 32 0

 ةينائعلا كالاملا رئاس نم اهريغو ا ةي روس نا خيراتلا رك ذي

 ةروس ماب مويلا تءاج يتلا ةثعبلا لثا#: ةثعب وا ًادفو تلسرا
 ةعدلا صولخ ىملظعلا ةيمالسالا ةفالخلا ماقمل ضرعنل نيطسلفو

 و مع م و ةططانم ىلا سهتتو: هللا هديا ملقعالا ةسفيلخلا ةدسب ميقات .ةدنك

 مهءانباو مهتاوخا تايحن نيدهاجلا يدئتف ليدردلا يف برا

 ءالعا ليتم يف مويلا 20006 مار كلا ةازغلا كلوا مهئأباو

 نيرعلا نظولا ةمالسو:ةيلغلا ةلؤدلاو نيدلا ةنتلك"
 لي يبنلا ةعمملا ةيلغلا ا لغم ركذي | خيراتلا نا

 0 معنا“ اهتفزي لا مرتع ارسلك
»4« 



 لحلا لها ةديزو ةينيطسلفلا ةعطقلا بابلو ٠ ةير وسلا دالبلا
 | مهمالكلو ةعوعسلا ة.لكلا اهدارفالف سدقملا نظولا اذه يف دقعلاو
 مهعجاب دالبلا يلاها نع ملكتي وهف مهنم لك ركت اذاف قلطلا ريثأتلا

 انتيوكحح مالعاو ةازغلا نييدهاجلا ةيحنو ٠ ةيمالسالا ةفالخلا

 ةيحورلا دالبلا ةلاح نء ةديشرلا

 هبجاوي انق دقق سدقالا ياسلا ماقلل صالخالا ضرعأما
 هللا ءاش نا بيرق نع اهب موقنس نيدهاحلا ةيحتو ( ةعمجا ) سما
 نم زاجياو راصتخاب ع ود عماسم ّس قلتس ةيحورلا دالبلا ةلاحو

 مرتحلا يللا دذولا ةئيه

 دالبلا نا متلود ىدل مولعم - رييكلا يسايسلا يالوم
 اهناكس رطف -- رظنملاو مقوملا زايجللا ةينائعلا دالبلا نم يف ةيروسلا
 ةيلاحلا انتموكح لاجر نسحا دقو - مهلا نسحي نم لك ةبحم ص
 مهلاعا نوسدقي مارت اذهل « مهبلاطب تينع ناب ( هللا اهتفو )
 تسمو مهصالخا لجت دقو مهلاعفا عيمج ىلع ماكل نودعاسي و
 ممل سا مو 0 ا,عينص نسحب اوفرتعاو ةيلعلا مهتلودل مب

 لجرلا كلذ - اشاب لامج دمحا ةلودلا بحاص ريكلا دئاقلا كلذ



 ,ملهإ

 هتردقم لع لدي ةدامع لمعو الا ري انقو عدب مل هيسنلا ميظعلا
 هدماحم رشَنت فمصلا تناكو ٠ ةمالاو ةاودلا نوؤش يف هتراداو

 . نيقداصلا انتلود لاجرو هللا هقفو
 كَل م ةديشرلا امترازو هب تماق أم ماقملا اذه يف ىشن الو ْ
 تتهرب و يبرغلاو يفرشلا نيلاعلا تشهدا يتلا ةريبكلا لامعالا
 اهقانلا ايس الو  يوقلا جمنلا اذهب الا نوكت ال مالا ةايح نا ًّ
 لع يف هللا ديش ةيلعلا انتلودل لمجتس لامعا يهف ( اسمغلاو ايناما ) يتلود عم
 جيراتلا اهل هرطسإ ضرالا لود نيب امش اا اياك راو 0

 : نرش نا لاغت للا وعدنو - ةيدجربز تاحففص لع ةينارون فر رحاب

 ينائعلا ءاوالاب ادوقعم رفظلا لعجم و نيقداصلا لاجرلا لامعا قيفوتلاب
 نيملاعلا سوور لع قفاحلا

 دع دع <

 لوخد بيسو ةماعلا برحلا رك ذف كب تعلط ةفوطع ملكت
 دقولا رداغ ليلق دعبو لوخدلا اذه دئاوف نيبو اهف ةيلعلا ةلودلا
 هتماقا لحم ًادصاق ماركالاو ةلَآلاب لبقتسا اك ًاعيشم ةيلخادلا ةراظن
 دليل ةكرتملا روصلا روضحل بهذ نم هئاضعا نمو حارتسا ثيح
 هداز هاشلا ف



 ةئاكوطلا يف
 نم ثلاثلا موي. وهو ( لؤليا ؟) دحالا : موي دفؤولا حبطصا

 اوزضحا دق ءالدالا ناكو حابصلا ماعط لوانتف - ةيمسرلا هتارايز مايا
 ثيح ةرماعلا ( ةناخجيوطلا ) عفادملا لمعم ًادصاق اهيكرف تابرعلا
 ةيلملا ةلودلا اهب موقن يتلا ةيظعلا ةيب رحلا لامعالا نيعلا ماب دهاشإ

 ةطلغ ةهج نم برقلاب ةعقاو ةناذوطلا ةرئادو ٠ مايالا هذه يف

 نيودنا هل رسل انما لنا نجر اذلل يده ايفا انا دور تناك

 تحرفف ةلودلا اهيلع ددتسأ ين !|١ةوقلا نيعلا ماياندهاش ذا نيلسملا

 لبقللسم لش رسح نم انتدئفا تحاتراو « انرودص تدلثو انسوفن

 ةعلق قانج . ين. ةيظعلا اندونج عافد رس انل رهظو ؛ ةيلعلا ةلودلا

 « مهليقثسم ىلع نولسلا هل نئطي ام لك مويلا اذه يف اني ًّر

 ضو برح لك ةيسو برحلا.هذه ف يطقلا رفظلا انل دك أتو
 ام مل اودعاو » ةيركلا ةيآلا قادصم انل لت دقي كك هناك

 ٠ دياب اسولم نايعلل ىلج « ةوق نم متعطتسا
 اهلماعم لغتشت ةيلعلا انتلؤد نا هل انلق اذا ءيراقلا برغتسي دق

 صاصرو قدانب 0 لل يف هيلا جاتحي ام لك ةنيرجلا

 دهاش.ىت م نكلو « اهعارتخا عونتو ابعاونا فالتخا ّط لبانقو
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 لالقئسالا ظفحيو كالا اهب ىمحت يتلا ةيرحلا تادعلا

 كالتخا ىلع ةيلبجلا مقادملا اوءابلبانقو ة ةريكلا مفادلاف

 نرم اهتاكرح عونت . ىلعو « يزيلكنار يدنرفاو ينام نم اهزارلح
 االغوا ةعي سا ةريغطو -ءريتكا :ءازقحلا مفادمو ءاهريغو ةعيرس

 لاذ نك ءاروصلا مقادم 7 3 ين نوب وا عفادمو ة ةعيرس

 ماني أو ةرماعلا ةناخيوطلا يف ةقدلا , )مكب هنوعنصي انلاجر اندهاش
 اديدج ًاعون انلاجر'عرتخلا دقر نولو الو نواكيال راهن ليل نولغتشإ
 ترحل يف ميلظملا ريثأتلا هل ناك .ةعقرفلا لبانقلا يرأ عفادملا نم
 ةرمالا

 ءابلمع ناقثاو ابعاوناو اهلاكشا فالتخلا ىلَع قدانبلا عنص اما
 نع 0 ةينغ ءاذعالا نم ةوخألا ليدعتو

 جرح الو لمعلا يف ةعرسلاو ناقثالاو

 مقادم نم ةريثك افودص انار ١ رماعلا لمار دم ناركذيا و

 ةريخالا عئاقولا يف انشيج اهفغ ىتلا ةيوسنرفلاوةي زيكتالا زويلارتملا
 « ينامعلا ص امراازابعجل ةملاع |! راغدتو اب ا دوت يف انلاحر لغتشإ

 مويلا ؤهو انشيج ىلا اهنم ميك 5 لسراو ل زيومتل هلا اذه يناوحجن دقو

 نيدذلا لاجرلا ءالثوه مظعا ام هلل ايف مهسفنا زياكلالا دض ابا رعتسمل

 ةطاشثلاوةرقل جد 0 ىلا لسكلاو لولا ضيضح نم ةمالاب اوضه
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 مودع حالس اولوحي نإ مهعسو يف حبصأ ىتدح دحاو ماع نم لقا ق

 « هب هيلع ىخقي حالس ىلا

 .تاعوئصملا نم مفادملا لماعم يف هاندهاش امحرشن نا اندراولو

 لب دئارج ىلا انتحال ماسقاو بعشو عورف ىلا ايسقنو ةثهدملا

 ةلظقي ةرهاس ةلودلا ناذ ينئمكا نا ةمالل لوقت نا ىنكيو تاداح

 ابابقئسمواملال لسا ظفحتل ةميظعلا لودلاهيلا جاتحت امةكردادقو

 لك ناو للكل نم لفل وه تقر يف .هتانككلو ةتارح تككارادتو
 ةيب رذلا اممالا تاعودصم يف ةلودلا ةمظعنم هاندهاش ام دهاشي نم

 نا دك أتيو هنورعو هنوفج ءلم نانئطالاو مانيو اباجتعاو ًارخن هبتي
 يالسالا داحتالا داجيا نم ةيمالسالا ةمالا لاجر هيلا ىعسي ا

 ٠ بيرق تقو يف هلوصح نم دب ال يتيقحلا ىنعلاب

 لاباه لماعملا هذه يف ف ركذ اكرمالا ناك اذا لومي نا لئاقلو
 ىرخأ هيب رح تالا معن اصمو اهث ءافلح لع 6 نم لهتست ةلودلا

 نا ققحتل موي لك يف تائمرملاو فئاذقلا رادقم لقانلا اذه ِط نو

 ا 0 موقت ل ريصق نمز 5 ةينائعلا ةاودلا اهتسما يتلا مناصملا

 قئاسب مهضعب عناصم نم نوبلي مهسفنا ءافلحلا نا ىتح فرصي

 اذه لثم يللا جايتحالا ال لودلا نمةلودولخت الو موزالاو ةعرسلا

 ةاليدشلا ترا ةروث دنع



 فارطا يف هلاوجت مثا نا دعب ةناخيوطلا ةحاس ىلا دفونا جرخ
 ةءعفم هلاجر ةدئفاو - هتانكسو هتاكرح لع علطاو هبلقو لمعمل
 مل دماحلاطبالا ةلودلا لاجرل رك امش مهلكو روبحلاو لذجلاب

 مهنطوو مهتلودو مهنيدأ مهبحو مهءزعو
 تمفر المت ةيبرحلا تالامعالا راد نم جورخلا ءانثا ينو

 مم قر

 اهريثأتو ةبب رلا تاعونصملا نم هآر امف ًاريصق ًاباطخ ةحافت يدنفا
 رهظاو لاطبالا ةيدنجلا لاجر ةمه لَم ىنثاو ةلودلا ن ناك ظنخاف
 هيقعاوةلودلا ةلست مي اهاو مهتسام ومهتريخ ن :ماةمالا نانكما 1

 نرأشلاو لاح ًاقفاوم ءاعد التف توريب يتفماجن يدنفا نطصم
 0 *ذ ةناخيوطلا لاجر دفولا عدو مث هئاعد ىلع رورججا نمأف
 تارارعلا اوكار يس ةثاصغا ىدي نيب اوراسو ماقحالاو م اخمتلا
 ديد_جلا رسجلا ىلا لضوف تافطعنملاو عراوشلا زاتجت 0 نا

 ةيرعلا ةراظن ىلا ( ربهرو تنيز ) : ناضاخلا ناتخيلا هلقا كانهو

 ةيعمرلا اهتراي زل نيعملا تقولا يف اهيللا اولصوف

 نا رعلا دان يف

 ددجلا نم ةلث ةراظنلا باب لعاندفو لإبقتسال اسفقاو ناك
 تفزعو انمالس 1 ذخا ىتحربلا ىلع انمادقا عضندكت مف يرخملا

 ةيرخبلا ناكراو ةي ردا ةراظن راشتسم بحرو مالسلاب قيسوملا



 هو

 ةفرغلاة رايز ةحارتسالا لبق دفولا ررقو دفولاب اوراسو اليمج ًاييحرت

 ابثاب لاج دما ميظعلا اندئاق ةليلجلا ةيرحبلا رظان سولمل ةدعملا

 اندفول ةيرحبلا ةراظن اهتدعاينلا ةءاقلايف ياشلا لوانتل دفولا ماقث

 يف ةريصق .ةبطخ ىتلاو ةفايضلا هذه ءانثا يف سيئرلا ذاتسالا ماقف

 مالكلا كرت م ةيروسو ةيرحبلا ةراظن ف اشاب لامج دمحا لامعا

 ناالا ةيرحتبلا ةزاظن تبا يذلا مويلا ىلا ةيظعلا هلامعا نع لواطملا

 هتمرب ء اثالغأا موي وهو دفولا ماركأل هصصخت

 كانهو ديدجلا سجلا ىلا نيتخبلا ّ اندفو داع كلذ دعبو

 لالحلاويناؤعلا لوطنبالاو.ةيلملاةعفادملا تايعمج رازف تابرعلا بكر

 اهتامدخ ىلع ىتثا هنا اك ماركأو ةياعر لك !هءاضعا نم لانف رجالا

 ةعماعلاةيدلب راز ماه اهل نم ًارورسم جرخو املامعا ا ردقو ةليلجلا

 ةبب رحلا ةراظن ىلا اهرد داغ مث مارتخاو هل لك سيئر را نم لايف

 رظانو مظعالا كئاقلا الكر اشاب رونا مالسالاو ةلودلا لطب ةرايزل

 ةيبرحلا

 ب رملا مرا يف
 حالا مويرنم نهظلا لزق ةيرجلا ةزايلن ىلااندفو:لصو

 :تراكرالا سضحو « ةراظنلا يف لايقتسالا ةهدر ىلا اسر راسف

 اثاب رونا مالسالاو ةلودلا لطب لبقا غن مث ؛ هلاجر ّط مالسال ءارمالاو
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 ذاتسالا ذخا مث ءهل عملا فقوف اي منابلا هايج

 ايست هكئاصيف دعاو نتا داو دفولا للاجرب رخال فومي سيئرلا
 ًايورنم

 ًاباطخ ىقلاو دفولا سيئر.ذاتسالا فقو .فرعتلا يامن ينو
 التالا يف راشا دقو بيلغلا ريثأتلا زظانلا ةلود سفن يف هل ناك اعتمم

 تابالقنالا غي ه را وا اشاب رونا ةلود ةايح ةمججرت نم ةذبن ىلإ

 ميظعلا يقرتلا نم ةيدنجلا لع هلخدا امو.« ةريخالا ةيسايسلا

 رفظلا نم موبلا هلانن ام هترع ةلمج نم ناك ىذلا رهابلا 0 و

 لك ىدل بوبح صخت اشاب رونا صخشش ناو ٠ ةرضاحلا انب رح

 نيرشع نم لقا ال دجوي .هنا ىتح * ةينائملا ا 0

 راشا م ركل 1 مسالا اذهب ا مساب اهءانبا تعسا ةلئاع فلا

 نم كانه سد امو بيرغلا لسان |ليط ف اشاب رونا ةمالخ ىلا ايفا
 شيلا ركأذ ىلا قرطت مث ٠ ةيبرعلا لئابقلا نيب داحتالاو حورلا

 هلامعاو اشاب ل دمحا ريبكللا دئاقلا ةدائقب وه يذلا عبا ارلا

 اذه نا لاق مث 2 فاو ًاديدعتي كلذ ددعو ةيروس يف ةيحالصالا

 رصم لخديو ةمالا هبِغرت, يذلا رفظلا يف ضيا قفوس نحلا

 هل اعدو نظانلا ةلود لع ءانثلاب هلاقم متخو هللا ءاش نا ًاروصنم انئاف

 يدمرسلا جاجتلاو يللاوملا قيفوتلاب
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 ا هوأراب 0 ولا ا فيس

 عامج سلا يف هزاع ر نخر نمد رم ك١ لايف ف 0 ةيكرتل ةعللاب
 وفرت نيدبأع 0 0 يبا ةرضح اعد ةياهئلايفو برألاو

 ةيناطلسلا اهشويج رصنو ةيلعلا ةلودلا

 مب رطا رظان بالم
 ةبردتائك قلاو اشاب رونا ةفوطعلاو او ةلودلا بحاص ضمن مث

 داحتالل راهث ليل لمعت انتلا لاق اممو ؛ نسملا عقولا اهل ناك
 2 دجلاو انناو « ىلاعتو هاوس هللا َّط انلمع ع نيلكتم ؛ ؛ مات |

 نيحلاصلا هاد ةكرتب مالسالا ناو ٠ مويلا ىتح انلمع يف نوقفوم
 : لاق مث * هللا ءاش نا رصنلاو زوفلا لانيس

 ال هللا ءاش ناو ٠ مويلا ىتح انلخ ام ىلاعتو هناعبس هللا نا
 « كلذ دعب اهف انلحح

 نذاف باهذلاب دفولا نذأتسا هباطخ رظانلا ةلود تا نا دعب و
 هدرفمب هلاجر نم الك حفاص و هل

 ىدامترلا ىدانلا يف
 داحتالا ةيعمج درع ىلا ةيبرحلا رظان ندل عدلا بهذ

 حارتسا نا دعبو ليهأتلاو باحرتلاب اهءاضعا نم لبقئساف يقرتلاو
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 ماق ةهربلا هذه يفو ةوبقلاو فئاغللاو تابطرملا هل تمدق اليلق

 دمتو زيزع كيسدفا نمحرلا دبعو راد هنزملا فيطالا دبع يلا

 .ةيعمج ركذ ىلا هيف قرطت [باطخ مهنم لك التو يبحلا يدنفا
 ةمدخ يف مويلا اهيعسو ةمالاو ةلودلل اهتمدخو قرتلاو دات الا

 يمالسالا ملاعلا

 نيب ودنملا باطخ ىلع باجاو كب يركش تحدم ماق مث

 امو يالسالا داحتالا نع ملكتو ٠ مهيلع اهيف ىثثا ةليمج تانكي
 ماق مث ٠ ريجلاب نيلسملا لع ةدئاعلا يعاسملا نم ةيعملا هلمعت نادوت

 لارا هيفا راش اسس اناطخل لقلاو ليسلاك ا ىلدتو نسا

 دعبو ةيدالا همعاجت َّ كَ 1 نك طستو ةريطخ ٌ

 دحا عاّجالا اذه يف ًارضاح ناكو 3 ةسايسلاو ةرادالا ق هرظن

 قفصف ةلودلا يف ًاريك نكرم نآلا لغشي يذلا ةيعمإلا ناكرا راك
 ًاريغك اقيفصت سيئرلا ذاتسالل

 يلاعلا بابلا يف

 ءادغلا ماعط كلوا ثدح 1 أ تابر علاب دقولا داع

 يلاعلا بابلا ادصاق تابرعلا بكر مم ٠ ءادفلا دعب اليلق حارتساو

 ةرادصلا_ناكرا بابلا ىلع هلبقث راف « ملعالا ردصلا ةرايزل



 مدي 8 اال

 ةماخغا دارفالاب دفولا ءاضعا سنئرلا مذق تا دعب و باجحلاو

 اظعو ٠ يناوطسالا يددفانسح لا دبع نم لكم 4 مظعالا ردصلا

 مظعالا ردصلا ةماقن بناجاو ٠ ماقملا ب ا ام 1 يدذفا

 زكاسعلارصنو املاجرو ةلودلا ءا ءاقبب توريب يتفم ةاضف اعد مث 6 لكلاب

 ٠ روهملا هيلع نماف ةيناطاسلا

 اما لف اميشم هنذل نم جرو ردصلا ةمافت اندفو عدو مث

 ير ماقم ف هب 00

 ماث ربا ضم ءاضقلا ٌمسررم يف

 ف لوجو اهيلا لصؤوف ةاضقلا ةسردم كاذ كعب دفولا راز

 مم نرأشلاو لاحلا هبلطي ا نضعبلا ملكتو .اهبالط دقفتو |هينابم
 نمادق أم 1 هراد يف لوف فاقوالا, تم ةرايز ىلا اهرداغ

 ناطاشلا عماج هل لاقيو ةينابلسلا عماج راز مث ةودقلا راثالا
 كلاثلا لكا 0 ةاو ءاهبو قنور وذ مغ ليج عماج وهو ناهلس

 مق ةوبهذلا نرق جياخو ميدقلا رهججلاو ديدجلا رسجلا ىلع فرشمو

 عيرادلو او( نانس )ريهشلا قارتلا سدنمللا.هانب هياحاسو روفسوبلا نم

 نادوتعابنم ًادومع نيرشءو ةعبرا لع ينم قاور مرحلا يف ىنهلو ا

 سعاشتاو ضْيالا ماخزلا نم ةدمعا ةرشعو يقامنلا م اخرلا نم



 كل | ١

 ةهجلايفو ةريغص ةبق نيدومع لك نيب و يدروأا تينارغلا نم ًادومج

 وهو لوالا ناهلس ناطلسلا يرض اسهف ةبرت عماجلا نم ةيقرشلا

 ةبقلا هذه قوفو .ءارضخ ةدمحا: ةعب را ىلع ةديشم ةبق هولعت نذدم

 ضييالا ماخرلا نم ةعبرا اهنم ةدمعا ةيناك ىلع ةعوفرم ىرخا ةبق

 راخالاب .ةنيزم ةدمعالا هذهو.٠ يقاسلا ماخسرلا نم م

 ةينبم جب رفلا ناردجو ٠:رولبلا نم ايرت ةبقلا يف دجوتو ةيرولبلا

 لوالا ناهلس ناطلساا حرض باجيو عيدبلا ينيصلا فزلا نم

 عماجلا اذهو ٠ يناثلا دمحا ناطلسلاو ٠ يناثلا ناملس ناطلنسلا حجيرض

 اير دل هطسو يفو 3 باوبا ةرشع هيفو مدق فلا هلوظ روسل طا

 لاهثلا ىفو. ةردادنلا راثآالا نم :ًاريثك يوتحت ةبتكمو ملا ةبلطل

 زايلجلا ةيمالسالا ةزيشملا راد دجوت عماجلا نم يبرغلا

 مورعلا يلد فاض
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 ماعط وانك دبعلا يلو رصق 1ك باهذلل انش اندفو لجا

 ةاعخلا ةزج نم ةينسلا ةفاضلا هذهو. ةيكولملاب هتدئام لم ءاشملا
 ومس بلط ىلع ةانب مارغوربلا لع تاخدا اهنكلو دفوالتءضو يتلا
 رباكاو ةيروس ءايلع قرب ا ف بغر يذلا ةنطلسلا دهع يلو

 اروبحو ارورس دادزيف هي كام ىلع ماعطلا نولوانتي اهئتالضف



 كك

 دفولا ب «ر دحالا رهظ دعب فصنو ةعبارلا ةعاسلا كو

 لدغ ةلحم ينةعقاولا ةنطاسلا دهع يلو ومس راد ًادصاق تابرعلا

 تاب رعلا يف فصنو ةعاس ءاهز ةنات اتسالا نع دعبت ٍشوويوق

 ةباجنلاو ةلودلا بحاص ةنطلسلا دهع يلو رصق ىلا دفولا لصو

 مسا كب ديفم رضقلا ةرئاد ريدم هلبقتساف يدنفا نيدلا زع فسوي

 ناانق دلع احرتساو الج: نإ دعيو ارهاب .الايقتسا دعلا لو
 دج ًاليج ًاقيسنت ةقسنم ةدئاملا تناكو صاخلا ماعطلا وهب
 رئاس هيبناج ّلَعو هيلا راشأا دجملاو وعملا بحاص اهيف ردصت
 نيمرتحلا دفولا دارفا

 بحاص مدم يف ٠ 00 ءابطخلا تبقاعت ماعطلا ءانثا يفو
 يملا نم ينائؤعلا بعشلا ةدئفا هنكت 1 راهظاو ميظعلا ةدئئملا
 هيدا دمحم ةلفحلا اتفاب ادن ماظعلا نامع ينب 0 0

 لابحلا يدنفا نيسح مهنمو ءارعشلاو ايطخللا بقاعت مث ىل يلع درت

 يدنفا نيدلا جاتو يباتالا يدنفا قيفوتو يواميزلا لع خيشلاو

 ةحافت كيسدنفا تعفرو بيطخلا يدنفا رداقلا دبعو نيدلا ردب

 ئفم يدنفا فراعو يبحلا يدنفا دمجو زب زع نمحرلا دبع خيشلاو

 كد



 سئ رلا بام

 دهعلا يلو باوجو

 ىلاو يريقشلا دعسا خشلا ذاتسالا ضمن ماعطلا ةياهب ينو

 هبف دروا وعسلا يحاص سفن يف ريبكلا عقولا هل ناك اعتمم اباطخ
 اسوم ةيروسو امو ةنائملا ةطلسلا لاوحا نع ةماع ةملكا
 نرا نكي ال ةيناثعلا ةنطلسال برعلا صالخا نا : هيف لاق امتو

 نيريبكلا نيرصنعلا نيب ةنيتم ةيمالسالا ةطبارلا ناو لرارم هاذا

 كلت وعملا بحاص هب فرشي يذلا ديعسلا مويلا تراو : لاق مث
 » اعيج يلاهالايف ةديدج عوز ثدي ةسدقلا دالبلا

 تالكلاب [ أبيح مركتو باطخلا اذه نم ووسل ا بحاص رسف

 :ةيت 2 ةبيطلا

 ىفادصو فا ارشاو ءايلعب يئاتجا م ا رورسه ينا»

 هترهظا ام تا رورسد ىتناو» بلحو توريبو ةيروسو نيطسلف

 نايف مات داّتعا يلو ةريغلاو تايثاا نم سدقملا داهجلا اذه يف ةلملا

 ةوحولا لك نم برخا هذه يف ةرفاظ جرؤتس انتلود

 نا ١ةقدلا لاكب ةيبرعلا ةمالا خي رات تعلاطو تعبتن يننا »
 اهيلع ةروطفملا ادج ةنسحلا قالخالاو ايازملاب نكتفي و راحي ناسنالك



 لد

 يف تناك ابروإ يف.ةدزوجوملا ةفللخلا ماوقالا نا ٠ ةييغلا ةمالا هذه

 ا كلو تايلظلا يوابم ين مكسن ةئ .ةوابغلاو لوجلا تاجرد ىدقا

 هل نم انك اب 5 سادنالا يف ةيرعلاةمالاتسمال

 « ةزضاخألا ةيدملا نوبب رغلا دجوا ةر وصلا هذهبو.ةبيظلا

 يدوجوب تاج دق ةيبلقلا وي نيك نمأ ادج 0 يننا»

 اذه دعا ىلا او ةدئاملا هذه ص ةيروسلا ةعطقلا فا ثاو ءالع نيب

 ةدوعسملا يئايا نم مويلا
1 1١ 

 » زسر هيلع يل حت ةصرف لوا يف روزاس هللا ءاش ناو

 ىلقلا رورسم نوكأأس كاندو ةسدقملا دالبلا كلتو ةكراتبملا هللا

 «نيدحوملا انناوخا ةماع ةيورب داوفلاو

 مرعلا يلد ماما هدئالا بيقع
 ماق ةيردلا هتالك داريا نم وعملا بحاص ىهتنا نا دعب و

 ةياظلسلا ةرضعلل هنيف اعد اهيلب ءاعد الثو:ىسيبعلا يدنفا دهم

 حالاةلاومدقتلا يلاوتب رفظملا شنو ةئاعاسلا دهع يلو ومسو ةسدقلا
 ماعطاا تقؤ ىهتنا ةروصلا هذهبو

 هريصاقمو رصقلا ءاهبا ىلا ةدئاملا نم دفولا ماق ذئدنعو

 ىلا لدي دفولا ذا ليلق دعب و:فئاغللاو 1

 ةيدولا هتالك قلتي و: هوعم لباقيف رخآ دعب امسق دبعلا يلو روضح



 يريقملا يرْفا رعسا
 ةفالخلا راد ىلا ىلعلا دفولا سيئر





 ةيبهذلا هحتاصنو

 ههاجت سولملاب امل رما هوعم ماما ةيفاحصلا ةئيملا تلثمت الو
 :انل لاق مث اهرودص ناكم ن دعو هتدي رج نع درفرك لاسي ذخاوأ |

 « كلاملا يف ريكلا ر رمأتلا الو دج ةليلج دئارجلا ةمدخ نا »
 ةي روس يف ةروصلا هذه لثمب ركب عقتجا نا ل لمكواو» : لاق مث
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 مث ليمجلا تافتلالا اذهو 3 كلا فطاوعلا هذه هل اوركشف
 هئم هدهاش ا رورسم كحاض وهو هندإ نم دفولا جرخ

 سيتقملا بحاص باطخ
 ' يللا رررع لف ماما

 ةينائملا ةنطاسلا نيع ةرقو يكولملا وعملا بحاص أي
 نم كام فرشت ناز لع فطملاو كقالخلا مراكم نا

 لعداي لجاب لد دق ناكمو تقو لك يف قريغو نيرانبلا از ذأ
 دماحي تدرغتو ةرهاطاا كببا تافص تثرو اح ناؤع نبا كنا
 ٠ ةغيدحلاو ةيدقلا مالا يف يف دوهعلا ءايلوارثك ١ اهيلع كدسحي

 ةموعن ذنم ةنطلسلا يف لماعلا وضعلا كلاب نقي لع نحن
 لبو اباشو امفايو الفط ةيناثعلا ةمالا كتفرع اذكهو كرافظا

 »وم



 ا

 كل ا

 فيسالوا ينلا ةمالا هذه لبةئسم يف ركذت كراودا لكيف تنكو

 007 م حتافلا دم لمع الواو اهرما ماقئسا ام ناع كدج

 اقم لع لأ 0 ثدحتن أئسفنا لع انيعو ذنم انك

 0 هابلا كبجو ىأرب اننويع ت ترق اهلف رغلا كبقانم بياتكلا

 انيلع ىتلا نم نا انقياو ربخلا ربخلا ققح ةيبسكلاو ةيندللا كدكح

 اشلب ال فصنلا خرؤملا ناسلب لاق ام انللاق كائاضف سرد

 ٠ فسعتملا سادملا

 كصخل عدق دو ةلص اهةيناثعلا دال نيب نم اصوصخ ةير 0

ام هيل كل كيتو الها ىلع كفطعب تعمم املاط ابنال مركلا
 اعد

 ىرتل نيد: رملا دعوو كدعوب ارا عرار نو 000 يهف

 ير هي اطلسلا كترس“ الوكل رودصلا ةنككام ةفيرشلا كف

 ةيدوبعلا دح نم برقي يذلا مارتحالا

 تعمج كنا ةمالا هذه لع هأ ضيبلا يدايالا اذ اي نائع < ل

 دبا كاذكنوكتسو انورق روصنملا لالملا ءاوا تمت نياسملا لهش

 يننت الو ديو لك بلق يف كناكرا ةب لصأت: ال فيكف ىهدلا

 اهريغ لعو دم ةما َلَع ؟لاضفاو مكدماجي اهءانبا تادلاولا

 برعلاو كارثالا نيب ىرعلا ةكمحلا هتطبارب مالسالا طب ر

 دهع ىلع اماكحا ةطبارلا هذه تداز مث مث مالسالل لوالا نرقلا ذنم



 دك ناحل

 ةيكرتلاةي رونلا نيدلودلا دهع ّلَع تركحتساو نيبقوجسلافنيبسابعلا
 نع نيببيلصلا ةيداع فتك ىلا افتك اودرف ةيدركلا ةيحالصلاو
 نيرصنعلا نيذه تاتشا مض نامع كدج ماق انو ةسدقملاضرالا

 براخن تقو 1 يف برغلا لود نم نئدداعلا ماماانكف اهريغو ١

 هذه يف كلذك مويلا نيو ةوخالا هذه كرب نيرفاظ دوعنو 2

 انلع فيلح نقيفوتلاو دف دعب و ادغ نوكتسو ةرضاحلا برألا
 ناميالاو نيدلا ةضيب ةظفحو نامع ينب اي كضفب انلظي يذلا دحاولا
 قحلا ةلك كك رعو قاورلا دودمم مايالا هجو ّط دحم قبب هللاف

 مكأضفا بناج يف لقي ءانث لكوةيقيقحلا داحالا ةثرو متناف لدعلاو
 * هلهاو مالسالا ُّط

 ربع دنع

 يوامم رلا لع خرشلا ةديصق

 ممرعلا لد ماما ْ
 تحري ال نيدلا زعو زيزعلا. نبا اي

 انيدلاو نعلا نيزت يلاعملا كنم
 لا ينبل ةطوسبم مدئاوم تماد

 انيسحتو افيطلت رلعلاو مالسا
 تدهش دق دهعلا يلو اي ا



 كا

 رضا ا[يفرشا درؤرلا اننا
-َ 

 انكمتو اقيثوت ةقادصلا يشنن

 معن يف نامثع ينباي متلز-ال
 ًانيمأ سهدلا لوط هللا فئالخ

 يع دع اع

 لابحلا يدنفا نيشح ةديصق

 ريرعلا نو ماما

 ىلإ ناع ىدلاا دقرلا | امل

 ذلا جاتلا بحاص انع ىح

 كوالا راع لاا ىحن

 ةعس انورق' كلملا اوسرج

 كلش )ل ارد ءانلخ

 يفنلا دحلا ةلود انع ىيح

 ةلود نامز لك ين يهف

 كاع كلي اهنا ع
 ةما انا كلما لاجر اي

 اهدنج ئح دقو اي اه

 77 قيدردلا ماما تركلا ةسان
 .ليلك فرطظلا عجري هانس نع
 ليخد لك نم ةبعكلا اوسرح

 ليلحلا نيدلاو نارثلا ارمدخ

 ' 'ليزجلا رجالا اوبستك اف هنيد

 ليما اهآرب نوكلا قرشا
 لش برغل نرلا اذ
 لرد رج اذ حالف

 ١ ليدب نانع لآ نع ىرت ال

 ١ ليقصلا فيسلاب ءادعالا رهاق



 ا 0

 هناش لعاو نيدلا رضا

 ىغولا يف الاجر دفواي يح
 اوهشف 0 هللا يف اودهاج

 ىرشلا دا ىغولا لاطبا ىبخ |(

 نمو ترحلا يف هللادنج ئح

 لوألا موقلاو 3 برح 6

 اذملا ٠ له اوقرف ًاموق ىح

 ىرولا لك اوشهدا موق ىيح

 اف رحلا يف لوطسالا اوزبق

 يفو جوملا هد رثعي :ادغو

 هدعب تلو ردغلا شويجف.
 اب كلملا ةزوع نرع اوعفاد

 اوربنا رصم ىلا قرشلا وذناو

 ليلظ لظ يف  مالسالا ادغف
 ليلص فيسللو هللا اوقدص
 ليلغلا برحلايف ءالسالا ينب نم

 ليبق لك نم نيدلا ةامحو
 ليثالا دحلا ىبلغلا قوف اوديش

 لييسلا حتنلاو رصنلل اود
 ليتقو جيرجو ريساف
 ليلا ربصلاو مزعلا تابثب

 ليلذ داع نا لوطسالا رجيا

 ليوعلاب يدان حار هدوع

 ليحرلاب ىدان شيلا سئرو
 ليج دعب اليج خيراتلا ظفحي
 ليك حتتفلا « نيددلا لامج »و

 بهموم
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 قينرلا مرإ

 ذ (شلوليا 0( نيالا موي اندفو لوانت 1 دعب

 هلرسلا < ليسا لا تاب رع ا

 م

 حابصلا رولع
 ناصاخلا نانخبلا هلق ا «ىج

 ىركي رقم ةلح يف نئاكلا ىف ورب نوتيز لم“ ىل



 ادحاال ٠

 لاكب ابلصوف رحبلا يف ةعاس ل ءاهز لون اتسا نع دعبت ىلا

 مارتحالاو ةاتلاب لمعملا ناكرا هل ةتساو ةنبي ًأطلاو ةحازلا

 نود لم وهام

 1 دقو ؛ ةناتسالا يف ًادج ةريككلا لماعملا نم ىنورب نوت لمت

 | انثايف ارهاب ًاددجت هتامح تددجت ُ ِ ةليلقلمها غ 3 يدق ءيشنا

 عراضي حبصا ثيحب ةمج تاحالصا هيلا تلخداو ةرضاحلا انبرح

 بيترتلاو ناقثالاو ماظننالا ثيح نم ابروا يف لماعملا ضعب

 لامعالا يف ةءرسلاو

 | ةفيدحلا ةيرحلا تالآلا عيج ريبكلا لمحملا اذه يف عنصت
 ديدحلا بصي و ضاصرلاو قدانبلاو لبانقلاو مفادملا ءيذني وهف

 ام لك عنصي و دالو لا بيذي و فونصلاو بورضلا را

 : برملا تال ل يغذي

 هريدي بعشو عورف ةدع ىلا مسقتم ريكلا لمعمل اذهو

 نوردتقم عانصو طايض

 رط رخل لع ةريبكلا عفادملا عنصل مسقف ل :
 ةطسوتملا 3-0 8

 ةريغصلا مفادملا منصل أ مسقو

 هريغو صاصر يا فورظ عنصل مسقو
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 ةريبك نم اهعاونا فالتخلا لع (للكلا) لبانقلا عنصا مسقو

 ةريغصو ةطسوتمو

 هب ورضو هفونص فالتخا لع شوطرألا عنصل مسقو

 ,( لئبارش ) ةشاشرلا مفادملا منصأ مسقو

 انيصر هالوبلاو ديذحلا ناب وذل دقو
 هبصو صاصرلاو « دورابلا عنصل مسقو

 1 1 لوسكلا عنصا مسقو

 تالالا تايتم منصت عورف أضيا ماسقالا هذه ريغ دجوي و

 ير
 ماظتنالا نر. شهدني ل عورفلا هذه ىلا لخادلاو

 انو ردع جلشي و « نيعناصلاو ةليعلا ةرتكاو لمعلا ف ةعرسلاو
 دطوتي ىلا تاعونصلاب اهماهاو ةلودلا ةمظع نم هارب ام ار

 كالا انساب اقر ناك بي طشقو لالقتسالا اهدوجوب
 كلملا مودتو

 اه#متاعونصم ف قفدو بعشلاو عورفلا هذه يف اندفو 0

 ةمالاو ةسفن أهو هرودصتحرشناو ةنويع ثترقف 3 ًادارفاو ةلاجا

 ةئسلاو ةنسلا هذه يف ةيلعلا ةلودلا لصح يذلا ميظعلا هبنتلا اذهب
 ةيضاملا
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 تال آلا نم اهيف امو ةميظعلا عناصملا هذه دهاشإ نم نا لجا
 ماظتناو لمعلا ناقلاو تأعونصلا راكار هللا هدر تاودالاو

 هيزإا يوسلا ليزسلا يف تراس دق ةيلعلا ةلودلا نا دك أتي ريسلا

 لعنيضباقلا ةيمح هي رظانل يلجتلو  ةريبكلا ةندقملا ممالا هب تراس
 ةرفوو ةفالحلا ةلود لبقتسم َّلَع مهتريغ ةدشو موبلا ةكلملا مامز

 لماعمو .حالسو ةوق نم الملا هب طظفحت ام عيب داجيا يف مهئاكذ

 ةريبكلا رومالا هذه هبشي امو صالخاو ةءرسو ماظتناو طاشنو

 امتاريثاتو اهتاذ يف

 نم جرخ بعشلاو ماسقالا عيب ف اثدؤو لو# نا دعباو

 بكرف ليجبتلاو ميظعتلا لاكب [ىيشم ًارورسم [شهدنم لمعلا
 ناطلسلا عماج ةرايزل تاب رمل بكر ثيحديدجلا رسجلالا نيلخيل
 ماركلا انخياشم نم هل ءاعدلاو مرتحلا هربق ةرايزو ميلس

 )١( نومرلا ساعم ضب نع نيصافت

 مفادملا عنص ( ةناذوطلا ) مفادملا عنص ناذ هس ائدفو دهاش

 ةثيدحلا ةيناملالا لوصالا ىلَع ىرملا ٌميرسسلا 4 رايع نم ةيلبجلا

 مفادم عنص دهاشو ٠ يومنرفلا عوتلا نم ىوفاوه عونلا اذهو

 توريب يفاي روس ةرهز حرم يف اهاقلا لايقالا بحاصل ةرضاحم نم )١(



 العدس

 ابنم عرساو ةيلبجلا فادملانم ىوقأ ضيا 74 رابغ نم يو ءاروصلا

 دهاشو - رتم ٠. ١ ةفاسم ىلا يرت .ةلبق ٠" ةقيقدلا يف قلطتا

 ةيلجلا مفادملا نم لقثاو ١؟ رايع نم يو ( سبوا مفدم ) عنص

 مفدملا اذهو زارطلا ةثيدحلا تاعارتخالا نم اذههو ءاردصلا مفادمو

 مقدم م اندهاشو ٠ با رتلاب صاخ وهو تاهجلا نم ةهج لكل راد

 دح هوعرتخا انينلاجر عارتخا نم وهو فئاذقلا واهبموبلا ًاديد

 رجفتت ةديعب تافاسم ىلا يري وهو  ةعقرفملا لبانقلا قالطال
 ريثأت مظعا عارتخالا اذهل ناكو ابقي 0 هدجت ام لك رمدتو هتلينق

 اذهو ل عض راسم دهاشو ٠ ةرضاحلا اب رح

 ةيئور لجال اي 5 0 وص ءيغت ةئيخل :ةص 0 0 ل

 كح كيس ريك عف 2 عارتخالا اذهل ناكو ةديعب ةفاسم نع ودعلا

 لبانقلا عئاصم 8 و ٠ ةشهدملا ثاءرتخلا نم وهوةرضاحلا انبرح

 لقذ يا م م4 رايع نم ىت> تارايعلا عيمج نم اهبصو ( لكلا )

 رطقب زارطلا ثيدحلا نيترا#لا عناصم ىأرو ٠ ةقاالا؟ اهتلبق

 ياملالا نزرملا ةفاسك مامر ةفاسمو مانلا ليدعتلا عم
 زيكتالا ) نم ةيلعلا انتلود اهتفغ ينلا مئانغلا 0

 زارط ىلا لوم اهب اذاو < زويلاوتملا قادم كر( لسسرفلاو

 نار قداسلا امو. يناثعلا سارا ليسأل ةملاس ب نكت



6 

 تانغ نم وهو ( لبول ) قدانب و -- زياككالا متانغ نموهو ( ديف
 داعتو ةينائع ةحلسا ىلا لوحتأ متانغلا هذه 0 دقف - سيسرفلا

 اندهاش مث ٠ مهتحلسا سفنب ءادعالا انشيج لتاقيل ؛ برحلا راد ىلا

 لكو عونلا اذه نم ةولسالا مرلي امو باشخالا عنصل ةصاخ رئاود

 1 ربكلا لع رادت مناصملا هذه

 ف 8 نوتيز يف لبانقلاو فئاذقلاو ةدلسالا لمعه يوتحي

 0 لمعملا اذه يف دهاشو اندفو ىلصو * رث ,اودو عنا 0 ةدع لع

 ضصاصرلا لمه ةرئاد م !بلخد ةرئاد لوأف - لوقعلا شهدت
 عنص تالحم دهاشف - رزوملاو نيتراماب صاخلا ( شوطرحلا )

 اهبكرتو ادوراب اهئلمو اهلقصو صاصرلا بصو ةيساكللا فورظلا
 نيزاوملا ىلا اهللاسراو ةيديدحلا تانكمملاب اهعبط حث ايناث اهاقص مث
 اصقانوا مات اهرايع ناك اذاف نينازيم ىلع رق لح يف عضوت ةصاخلا
 في نزولا حييحص عضوي اذكهو هل دعملا لحلا يف امهنم لك طقست

 لكلا ع :ىر ٠ برحلا رادىلا لاسرالل ًابترت بترتو ةصاخ بلع

 اذاو ًاراهث لغتشا اذا ةصاصر ترويلم فصن ةاهز ًايموي ميظنلا
 مف ادملا بص لم جف ا دهاشو ٠ ةيكلا فغاضت 8 لغتشا

 امه يللا ةرمدملا ةثيدحلا عفادلا ر مشا هذهو « لمارش » ةشاشرلا

 تاشهدملا ن هاوهو ثرالا ف ميظملا ريثألا



0 

 دقو رايعلا ةعودتملا لبانقلا نصا ذالوفلا بي وذت دهاشو

 من-؟غوكاو ١١ رايع نم ةصاخلا اهبلاوق يف انماما بص

 لاقصلا لحم اندهاش اننا 5 لاقصلا ىلا تلسراو اهبلاوقنمتجرخا

 دهشو ٠ نيئارلا شهدت ةروصب اهيلع لفقلاو لبانقلا هذه هالماو

 ءايقإلا الا كل فذ زاب امر 'لرفكلا عنصو دورابلا عنص

 5٠١ منيب لماع فالا ةسمخ ءاهز لمعملا اذه يف لغتشإ ةرمدملا

 1 موي لاهلا لع ترصي و :: صاضرلا لع. يف لهشت تنب

 فرد ةماعلا ةناكيوطلا ل هعم نا اك ةريل ةئايمجتو افلا براقي

 ةقفنلا هذه لثم فرصيو اب رقث رادقلا اذه لع
 نكس نمز ىف ةرماعلا ةلاسسسرتلا راد يف ضاوحالا تئشنأ

 ايردت ةجهبو اماظتنا تدازو ناخ زيزعلا دبع ناطلسلا نانجلا

 ادادرخأبا رك تعوم للا ةيولطملا ةحردلا ىلا تلصوا تح

 عأر هكا دفولا نيعا ترق دقو ٠ حيلصتلا وا ءاشنالل ةجراب

 ضاوحالا هذه التو اغراف ضعبلاو ءاملاب ةءولم ضاوحالا ضعي

 حباصت دهاشو ٠ ةيئابرركحلا تال لاب ةقيقدلا يف انط ٠٠ غرفتو
 .نممزاا نم ليلقب بقثي و عطقي ناك هناف (عيخن ناك اغماديدحلا

 ةشهدملا رظانلا نم هنا ةقيقحلاب و ةيئاب ربكلا تالالا ةظساوب
 .تال آلا ببعا نم يو نيب رختلا انظابض عنص نم ةلآ دهاشو



 علل

 دهشو 1 ءادعإلا وحل ةيماندلا فئاذقلا ير تعفص ةفدحلا

 نداعملا فانصا بيوذنل ةصاخلا ةيبارتلا بلاوقلا لمت انضم
 ديظوتل الحمو 0 تانمرملا عنصل كلرعمو ةيدالوفلاو ةيديدجلا

 وهو دبي روط لم دهشو ٠ ةيرصعلا قرطلا ثدحا ىلع ءابربكلا
 ارتعبت ه0 :25 اهمو نب رتم لوطن نيا نم 4 ةئيه نع ةرابع

 هاملا تحت ةيئابربكلا تالاآلاب لسري ةكلبملا فئاذقلا نم ًاوشحم
 كلت ةيسوهتو رحفت اهتمافض تناك اعم ةعراد ىلا هلوصو نيد
 لضاعم يف لمع بيجتلا عارتخالا اذهاندهاش ٠ ءاملا لفسا ىلا ةءرادلا
 لع ًاذرفم ءانبلا مسج ةلرعم (ضيا اندهاش اننا 5 ةرماعلا ةناسرتلا
 باوق لمثل الحبو عارتخالا ةثيدحلا ةينشحلا لامعالل وهو ةدح
 ٍلاوق لمتل الحيو ةيرحلا نونفلا لا ملعت لجإل ةيشخ
 ىد *لاريغ تيمانيدلاب ةاولمم بإ رذتلا لجال اهريغو ةيودي ةفاتخم

 ةيرحلاةبرملا نوذفلا لع دونجلا ني رتل ةعونصم بلاوقلا هذه نال
 وهو ديدج زارط ىلع برحلا نمز .ين بايثلا لمس يذلا

 ةطابخج ةصاخ لكشلا ةليطتسم فزغ ةدع امهيف نيقباط ىلع لقشي
 رادت ىلا ةئيدحلا تالالا دفولا هيف دهاش ٠ ةيكسعلا باوثالا
 ىلا !؟ ترس نم ةلماع يتئامو فلا ءاهز هيفو ءاب ربكلا ةطساوب

 ىأرو ٠ !همزلي ام عم ةيركسع ةلدب فالا ةثالث ايموب نزمبي نس



 0ك

 نانملا نك اس هسسا يذلا ( ةنآزسق ) مذَقلا شوب رطلا لمس يف

 هللا يضر ) يراضنالا بويا يبا ةلحم يف ناخ .ديحلا دبع ناطلسلا

 عنصل لماعم كاملا ةيظعلا ةينالا ّط هيو وهو ( هنع

 ديس عضوي فوصلا هيف دهأ شور ماشا شيخ ال ةمزاللا ت بن اجوسنملا

 4 هيفا تال الا 0 فشاي م ) فظنو لسغف ليسلا ١ ثانكام

 لري اهنمو ةقآ؟ ٠٠ 1 0 ةنكا ام لكو؛ 0 و فدني 00

 خوجلا نم هي اع كاف الم اطوخ لتفيف 1 هلا تا

 نم رثم “ ل

 فاتح ةدع هيف نعاش دقو* هتموعنو فوصلا سلج بسح جوج ا

 ريرخلا نع زيي ال ديجلا خوجلا م و هيو ةليخلا خاوجالا 0

 هتكايح ةفاطلو هتموعنل
 .تاقاطةريثع الكم عضوي ةيركسفلا ةسناالا ليصفت ادهانو
 ا 1 دف ا ا

 دقو تاليصقت رشع 6 ءابرهكلا ضارقمب عماقيو خوجلا و

 هب موقث يذلا ضخرلا ةعرس رس ضارقللا اذه اندهاش انيحانل لت

 ب عنصيف تايناطبلاو تامارحلا عنص دهاشو ٠ ابوروا 0

 تايفشتسمل ةيناطب 7 و شيل مار 5-6

 «شيجلا لا عج 5 ايموي عنصيف براوجلا 2 دهاشو

 لج هنيولتا مزلي 8 لكو هيفا فوصلا غبصأ صاخ لحو



 ال ل
 راختلا َّط رادت ةدوجوملا تانك اللا عيمجو ١ هسرخالا عاونالا

 دما قوق عرب ايربكلأ
 ناطلسلا نانجلا نكاس نمز يف ةيذحالاو ةفابدلا لمعم<يشناو

 دبع ناطاسلا نانجلا نكاس نمز يف ددجو قرتحا مث ناخ دوم
 ىف ةثيدحا تالا ةدع هلرضحتساو هرئاود تعسوو -- نازي زعلا
 هللا هرصن ناخ داشر دنع يزاغلا ناطلسلا انالومو اديس نمز

 رقبلاو سوماجلا دولج لاخدا مهلا لمعلا اذه يفدفولا دهاشو

 فلظنتو لسغتف فوصلا اهنم عزأي ثحي طشقلا ناكم ىلا مغلا و
 كرتلو ةغابدلا ءازجا نم مزلي ام املعضويف ةفابدلا ناكم ىلا لسرتو
 ةلاح نتف راخلا لع فيفجتلا تانك أم ىلا لسرت مث تاعاس
 لاقصلا تاودا ىلا 5 هتيوستو دإجلا قيق :رت تانكم ينلخدت اهنمو
 هذه غبصتو ةفاك ناولالا نم غبصتف غابصلاو نهدلا فرغ 0
 نهده.٠و سوماملاو ردبلا دلج نم 50+ موي لك يف تانكملا

 هذه لصفتف ةيذحالا لمحو ليصفتلا رئاود لا مفدت م مهلا دإ>
 ةيئابر كلا ةءطاقلا تال الاب دولجلا

 ةلمعلا نم مسقف ( ردانكلاو تامزلا ) ةيذحالا رئاودكانهو
 ريما سما عضت مسق و لعتلا ذإملا عمجت مسن و ةلصنملا دولا عمجت
 ةقدلا ةياغب ءابربكلاب كرحتل يتلا تانكملا ديس عضوي اهنم لكو



 ا

 ةيذحاو تامزج ىلا لو نمزلا نم نكمي ام عرساب و ظبضلاو

 لاعن تاذ ةيذحالا لمعل ةصاخ ةرئاد ىلا اذه ٠ موزالا بسح

 نمز يف شيجلا لجال ةصاخ منصت ةيذحالا هذهو بشحلا نم

 ءاهز ةلمعلا نملمعملا ينو ٠ ةصلا ىلع ةظفاعحللدربلا ماياو برحلا

 نم ةعطق )1٠٠٠١( يسوي زف ركاسعلا دارفا ىرم لماع ل١ +

 ةيذحالاو تامزجلا
 لوبناتسا يف «وبق رولا »يف ةي ركسعلا مزاوللا راد تئشنأو 100 1

 ةنكت كاذ ذا تناكو نراخ دوم ناطلسلا نانجلا نكأس نمز يف

 عمم اهفو ةظارؤلل ! يلع انعم بالقتالا دعب تاعجو ة هي 0

 صاخ لحمو - ءاملا لع عنصمو راغنلا ىلع ءاب ربكاا دياوتل

 ةلابلا نف دنجلا دارفاضعب ميلعتل « ةسردملاك > ٠

 فلصو ( ماخلا نمسا سابللا فنص ليصفت ير اهنذو

 ًايموي زجنيف (تانولطنبلا)ليوارسلاو (هتكوجلا]فطاعماوتوكلا

 طاخت يتلا فرغلا كانهو ٠ ةعطق فال ةئس ىلا فال ةسم نم

 فنراتكلاو ماخلا براضملا هذه شاقو - امعاونا ع مايخلا اهيف

 ةصاخ فرغىلا اذه سوسرطو ديمزا يل | فبتالو عم 000

 00 ةثدحلا تانك افا لك ا || دحوي ليب وم وتوالا ح

 ها تاخلا ةيذالوفلاو ةيديد ا تاردالا انما بصتو



 ا ل

 نارتو كأم ه١ يوجي يذلا دبعملا اذه سفن يف ليبوموتالا

 ددي,طادارفا نم لماع ٠٠٠١ لَم ةلمعلا نمو -- ةيئاب ربكلا ىوقلاب

 اكس لعبا لملا اذعا نإ اك ١ لمعلا ف لشن ةأرعا 10 رو

 متو ف ءارقفلا مرح 0

 ا تاّدساوم نم وهف تفز ف خاوجالا ل اينعهاامأ

 يف هىتف ديعا مث اليوط مز لمج ١ ناخ ديحللا د دبع ناطلسلا ن انجلا

 مظعا كرد لعجو ؛ ناخ داشر دمع يزاغلا ناطلسلا انالوم دبع

 زارطث دحا ْلَع ةيديدح ضاوحا ةسمخ هيفو ةيعانصلا تاس ملا
 خاسوالاز ره ف اخ:هلاو ف مدل تانك 0 م ف وصلا لدغ لجال

 ر اطويخ لمعي و فوصلا فدني رهسا د با ارتلاو

 السغو > دئاو هزل 3 فرم ةشفإلا ىظنت تانكام ىلا لسري مث

 "0 امىلا لسرتف عمجتو فنك مث كلذ ريغو تويزإ !نم 0

 ذ * جوسنملا نم رابغلا ةلازال ةصوصخح

 اني عر دك

 ةصاخ ةاداو « ناولالا عيممج نم غابصلل تانكاذ هيف دجويو

 تان 5 ةدحاو 4 نك لما ضي ىلا فوصلا جرم لجال

 لسملا جا دا اذا ةيبشخلاو ةيديدحلا تاودالا ا حيلصتل ةئدح

 ديجلا دارفا نم لماع 6١ * ةلمعلا نم هيفو ٠ اهبحيلصتل



0 

 ديحلا دبع ناطلسلا نانجلا نكاس تاسسوم نم هكره لمعمو
 رود لك يف اهترادا ماظتناو اهعيسوت قاطن يف دازن ناككو تراخ

 عنصلا اذهو ٠ ةميظعلا عناصملا ياضت تحبصا يتحرا اودالا نم
 فرغيف اندهاشف هعاونافالتخا لَم رخبافلا داجلا لمعب روهشم
 اهيلع لفتشي ري حلاو فوصلا الون نورششعو ةئم اهيف دوجوملا داجسلا

 طيرشلا عنصا 0 3 كانهو طاشنو دج لكب تالماعلا
 ٠ ةيلعلا ةلودلا اهب نسحت يتلا ةمسوالا عاوناب صتخملا هيسريرحلا
 هذهو اهفانصا عيمج نم ةرخافلا ةيري رملا ةشمقالا عنصا ١ تانكامو
 اف قوغتو ابروا ةشمقا يئاض ضت لب ةقدلا نم ةياغ ّس ةشمقالا

 ةرث ادو ( ريائزلا او بر اوجلاو النا املا ناص.قلمعل مناصمو 7 اقرارو

 لمممو هعاوثا لك يره ري رملاو فاوصالا غابص لجال ةصاخ

 نم تايلادم ؟ لمعلا اذه زاح دقو ٠ هفانصا لكب شوبرطلا

 يف عادبالا نم هريغ هب فاف ال ًاريدقت ابروا يف ةديدع ضراعم

 لاغشالا يف ناقثالاو لمعلا

 ناطلسلا نانجلا نكاس نمز ىف ةماعلا برضلا راد اذ تسيل

 سراجلا ٠ 1 ع يف ةديدع رئاود اهيلع فيضاو كلاثلا دمها

 ام ٍِظ تحبصا ىتح قيسشتلاب تذخاو ناخ ديلا دبع ناطاسلا

 اهيف دفولا دهاش ام لواف : ماظتنالاو ةعرسلا ترم نالا هيلع ين
»1١< 

0 



 را

 ةيضفلاو ةيبهذلا تارايعلا نوكت ثيحي بيكرتلاو ليلتلا فرغ

 بلاوقلا ينو نارفالا يف بهذلا بيوذت مث ٠ بولطملاليدعتلا قبظ

 بلاوق هي بصي نابوذلا دعب و ماظعلا قيقد نم ةبكرملا ةصاخلا

 تارتميتس ه ضرعو عارذ فصن لوطب كابس جرت ةيديدح

 اهلقصت يرخا ىلاف راتما ةثالث ءاهز اهدمت ةنك ام ىلا لسرت مث

 هذه مست و ةريللا ةكامسب حبصت ىتح راتما ةسخ ءاهز اهدقو

 عطقتف شقن نودب تاريل اههطقل ةنكأم ىلا كلذ دعب كئابسلا

 لحم يف تاريللا هذه عضوت مث ٠ ةريل ١*5 لدعي ام ه ةكيس لك

 ةصقانلاو لح يف طقس ةنوزوألاف اهل ةدعملا نيزاوملا ع ريستف صاخ

 يف عضوتف أماق ةثوزولاب قوي مث ٠ رذلا لاذع ف ةلئازلاوا لك

 لكيف اذكهو صاخل + يف طقستو ةينامع ةريل شقنتف شقنلا ةلآ
 ف لاحلا اذكهو ةياثع ةريل ٠ ةنكأم لك شقق ةقيقد ١5

 هيسديحلا لايرلك ةيضفلا دوقتلا يفاب اهلثمو ةريل عبرلاو فصنلا

 فصنلاو شرقلاك ( لكبتلا ) هاضيبلا ةلمعلاو عبرلاو فصنلاو

 تاودالاءذه ةماعو٠ ةصاخ ةنكام ةلمعلا نم فنص لكلو عيدلاو

 ةعرسلا نم ةياغب ةيئابربكلا ةوقلاب رادت

 بهذلا نم ةقا ٠٠١ موي لك بوذتو برضلا راد عنصت

 كي دجويو ٠ تاريللانم نيبالم ةثالث ةنسلا هذهيف تعنض دقو



 ع
 راغزأ ةلمعلا ءاسةورو نينواعملاو نيريدملا نم ةماعلا برضلا راد
 ها ةلماع ا

 ءاوفالا نم اهطاقتلا لع تقولا دعاس تايئاصحا ضعب هذه
 لج ةيس دلي و سوفتلا هل حاترت ام اهيف لعلو دفولا ةرايز ءاث)
 نم دادجالاو ءابآلا غلبم ناك مك دافحالاو دالوالا ىريل خيراتلا
 روما كانهو ٠ دابعلاو دالبلا ةداعس لع صرحلاو داحالاو يلاعملا
 اناو باتك احل مستيال يرملا رارسالا نماه وا قفإ دعب ةريثكا
 ةراشالا هيفكت بييللاو هيلا ةراشالا نكمي ام انأزتجا

 01 ا لمجأ

 لماعم ةنوالا هذه ةفالخلا راد يف نيعلا هيلع تعقوام لمجا
 قوربنوتي زو ةناخيوطلا انرز* لوطسالا عناصمو رئاخذلاو ةولسالا
 لعانسونت تن أظاو ةيقيقحلا ةلودلا ةمظعانل تاذتف ةيرعلا لماعمو
 انيأر اننال هريطست قرولا لع ىصاعتي اجاهتبا انجهتبا * اهليقتسم
 لماعمو/ ةقيتحا دجلا روط كيس !تلخد انلود انيأر :انلما ام قوف
 لصو 8 لكو ابلبانقو اهفئاذقو اهنقسو اهدورانو اهعفادمو جولس

 لودلا قَد دنع وه أ هما لع جيبصأ دق يرحبلاو يبرحلا معلا هيلا

 ستقملا بحاصل لصف نم (1)



 اليلقالا
 اضااليللا يف لمتن ام اهنمو دلك راهنلا لمعت ةلمعلا نم فيلل

 ًانرايدو اتضرا نع عافدلل هجاتحن ام ىلك تال الا ثدحاب انل جرخت

 «برض ّط مدقاف ودعلا طروت ثيحب نائكلا | يلم ناك كلذ لك

 مايا يف بضتت انعفادمو انتحلساو انرئاخذ نا نظي وهو ةعلق قانج

 ناو رهشا دعب بضني ل انتوق نيعم نا ىأر دقو هنظ باغ ةليلق

 نينس برحلا تماد واو بضنو
 نوتي زو ةنا>دورابلاو ةناخيوطلا لماعم يف ةلمعلا نم فولا

 ب رحتلا ضاوحإ لماعم يفو زوقكي و ىلقوبجو لس هرقو ىنوري

 لمعمو ءابربكلا لمعمو ةدادخلاو ةراحنلا رادو تاهمرتلا لماعمو

 ناب لحن نكت لاب موي لك ايفأو اهريغو تاردسلاو» كئانقاا كم

 يف ىتح هريغ ىلع لاكتالا لبق ترم داتعا دقو هلثم لمعي نامملا

 أباك هاوقب عافتنالاو هفارطا مض ىلا هبتنا ناك ولو هبارشو هماعط

 ةيويحلا اننورش لك يف مويلا انكل وحلا اذه لع ةنس نيثالث ذنم

 ةريصقلا ةدملا هذه كي انناف اذه عم اننكلو انءافلح ناملالا لثامت

 اذه دعب لبف نينسلا نم تا د انريغ هب تان ماج انيتا

 نوت

 ةنطلسلا راد يف ةريغك دهاشم ةرملا هذه يف انيأر



 ترو

 م 6 قعاو ف هوملا نكلو تولق عم م ادب هب 2 امو اهردص

 يرحبلاويربلا عافدلا بابسا انلامكتسا لادج الب وه هأ ناب عك
 عنصا اع 7-0 بارما دعب ءىشنت نا تمص ةموكحلا لا

 هيقث تارم ثالغب ينورب نوتي ز لمعم نم ربك ١ رئاخذلاو حالسلا
 'انل جت ىثمو قارعلا يف رخآو ةيروسيف هلثم ءيشنتو رازاب هلا يف
 انذخا دق نوكتو تابلامكلا يف الا ابروا 0 جاتن ال كلذ

 تايجاجلا نم رفوا ظحي

 ناهذالا نم عفرن نا وه ةتلازال هتجلاعم يغنت يذلا بيعلا نا

 انرخا ضرملا اذه لب بيعلا اذه ناف (ليوتسم) و ( ردقت ال) لوق

 عيطتسنال سمالاب نواوقي اوئاك ٠ ءاوس ةمئاسلاو دعن اندكىتحأ ا
 * برغلا لماعم يف عنصي اك هعنصن انذخا دق اهو زويلارتملا عنضننا
 ةرعزم لحاوس يفنا ثحبلابنيبت نكلو ةليلق اننداعم نانولوقي اوناكو
 :موركلاو ناوهثثالاو حيفصلاو صاضرلاو سادلاو ديدحلا نداعم
 نكح ةفيفظ ءايشا يتب و انعناصمو انلماعم مزاي ام عامج اذهو
 ةنطلسلا نم يرخلا.ءاحنا ضعب نم اهكرادت

 نه شايرو ثاثا تاذ ةقهاش ًاروصق ةفاللا راد يف انبأر
 سئافنلاو قالعالا اهيف فحاتمو تايداعو نوعناصلا عنص امرثنا |

 ىلا هب <يجو هلماعم يف عنص يبنجالا لمع نموه هاني ار ام نثك او



 د

 أنبلق ّلَع ىلحا نحن هعنصن يذلا رامسملا نكلو ةشحافلا نامالاب انه
 ءاهرادقا نم غلب و اهردصم ناك اهم ةيبرغلا تاعونصملا لك نم

 أنل لمعي نم رظتنن نا ال انتموكحو انؤانبا لمعي نال حاترن اننا

 ها كرفظ ل ثم كءعسح كحام : هناب انلعو اذهلانادهيذلا هلل دل
 دع دع <

 نصه ١ ٌمسررم ِق

 ع :رشلا بالطو ةاضقال ةديدج ةسردم نيصصقختملا ةسردم

 ماظعالاو ماركلاب لبقئساف رهظلا ليبق اهتزاي زل دفولا دفو فيرشلا

 اهيتافظعنمو ةسردملا ماج يف هب نوجردتي ةسردملا ناكرا ذخاو

 ٌتقو فزا اذا تن نيردلا ةنكماو ميلعتلا فرغ يف هعم نولوحتبو

 هل اهدعا يتلا ةدئاملا ىلع ءادغلا ماعط لوانت ىلا دفولا يعد رهظلا

 تلدوبت دقو ني رم امينه لكاف ةسردملا هذهيف مالسالا خيش ةحامس

 نانثا بط ةسردملا لاجرؤ اندفو لاجر نيب دئاصقلاو بطخلا

 سيئا كت مك ةيكرتلاب رخت آلاوةبب ردلاب امهدحا نيممعتملا ةبلطلا نم
 .يدنفا تعفرو يبوقعيلا مياس خيشلا و دوعسلا وبا يدنفا رهاطو

 ةق فااسرافو يبلا يدنا دمعو يواعرلا لع خيشلاو ةحافت

 ةدحولاو ةيمالسالا ةطبارلا اهيف تانت رويحو لذِح ةعان تناكو

 يش داعم مساب ةفايضلا هذه يف ًارضاح ناكو « ليخت لجا ةينيدلا



 ا

 رديحو ؛ ةيمالسالا ةخيشملا راشتنم يدنفا ايلوا جالا مالسالا

 رم ريثكو « قاقوألا راشتسم كي رينمو ىوتفلا نيما يدنفا
 فاقوالاو ةؤيشملا ناكرا

 ١ سلك يف
 ةزيشملا لاجر دفولا عيش ماعطلا تم ءاهتنالا دعبو

 ةمالا سلحم ًادصاق تابرعلا بكرو ةسردملا بالطو فاقوالاو

 كلذ متا نا دعب و « باونلا تالوادم عاتسال اليلق سلجم ثيح

 يرئازإلا اشاب ىلع ريمالا ةرضح ًادوجوم ناكو سلح ا ةسائر داز

 هثدافو تمركاف سيئرلا بئان

 دبع سيئرلا ليكو ةلبقتساف نايعالا لحم ةرايزا بهذ مث

 نايعالا ضعب و © كب فرش نمحرلا

 مائيربا راد يف
 نيضاخلا نيدنيلا يفنيبكار ار نايعالا سلحم انرداغ ليلق دعبو

 1 ا اهاصوف مانيالا راد ةرايزل ( يوك يضاق )نيدصاق
 مارك الاو زازعالاب اهتابلاظو اهتالعمو سرادملا ولعم

 بترتلاوانسحم ءانثعالا انيأرف تابلاطلاونيبلاطلا اندقفت دقو

 نرع مغرلاب نيحرف نيرورسم ةذمالتلاو « ايظع ميلعتلاو ؛ ًارهاب

 ابا ةموكحلا نودعي مهنكلو تابءا الو مل ءابآ ال أذ رك



 ك1 ل

 ميغا ءانتعا نم رثك امهسابلاومهفيقنتو مهيب رش تتتعاا 0 5

 ا هذهب نييئاقلا هللا حو يركملا هذه كا[ خ مهتابماو

 ةديفملا

 سا رمل بورض سس ًاريخك تاذ لتلاو ةذمالتلا ىرجا دقو

 نيثالثب دفولا مل عربتف « داؤفلا رسل امب اوماقو « دقولا مأ مآ ميلعتلاو

 ااطخ باتت ةليعيتفم بطخوا| م نيماقل او ةسردلل 0 0 ةربيل

 9 ني رضاحلا سوفن يف ريكلا ريثأتلا هل ناك ةيكرتلا ةغللا يي 0

 رقم ىلا نيتخيلا ىلع ًادئاع ليميتلاو ماظعالاب يشم دفولا جرخ

 لوبناتسا يف هلوزن

 ميرا ةراظظ يف
 ةرايزا لماك مويب دفولا |مصخي نا الا ةيردلا ةراظن ضرت [

 دئاق اشاب لام دما ةرضح .اهرظانو ًاصوصخ .اهراثاو اهدهاعم

 عفا ةروصلا هذهب هبادتنا ديفملادفولا اذه ةرذع وباوه عبارلا شيلا

 كلتىلا دفولا دصق مويلا كاذ حابص ينف :ةل اودلاو ةمالل هجولك نم

 هئاضعا ىلإ اوعفدو ةبحر رودصو ةعماب هو>وب اهلاجر هاقلتف ةراظنلا

 لك .تقبط ةطخ فو راهنلا كاذ فرصل ةغوبطم ةموسرع ةطخ

 اهلماعموةراظنلا تاعرفتم عيمجدفولا رازف ةقيقدلاو فرحلاب قيبطتلا

  نقدلا ّلَع هوعلطاو اهافشتسمو ةيركلا سرادمو اهتاعدوتسمو



 كا

 لك يف نركب عدبا ىل 1 ماظنلا اودهاشف ةيردلا انتوقنم ليلجلاو

 كلذ نة اور نأ نولم وي اونو 100 ل ثيحي عورفلا نم عرف

 اغنل و عسا 1 بيرق دبع ىلا تناك ةينائعلا ةيرعلاو اهسال

 قم نودإلا

 يف ةر راظنلا ةدئام ّط ءادغلا ءاعط دفولا لوانت رهظلا دنعو

 تاعوبطملاوةي رجلا ناكراوأ 1 نوشوسروضو# « هج .صاخ »ر صق

 نلحلادبعو ينالععلا يدنفا اطعو نيدباع ريخلا وبا ديسلا بطن

 زيزع يدنفا نمحرلا دبعو دارم يدنفا دمو يناوطسالا يدنفا

 هيسدنفا نيسحو ىلحلا يدنفا دمتو دوعسلا وبا يدنفا رهاطو

 ليس ىنلانالا يضا .١ قييد يول ماس عيشلاو لاش
 يدنفا نيدلا جات و ابيطخلا رذاملا دنع خيشلاو يديبعلا يدنفا

 نيدلا ردب دمم 0 ةضيوع ميركلا 0 ردي

 نم مهنمو اتاي ملغن نم مهنمو لع دركي يدنفا دمحو يناسعنلا

 رشي لف اولترب نا اوبحا مرثكأو كرتلاب ١ مهضعبو ًارثث باعخ

 لامعالا َّط رودب عوضوملا اذه يف براقتم ىنعملا نك عيمالك لق

 نيطسلفو ةيروس يف امشاب لامج دما اهب ماق ينلا ةريطخلا
 اا امب هيلا راشملا اشابلاةلود لاما نعم.مالكلمجننا انكمو

 غالبلا بحاص قب 00



 بولقلا كالتما ١-

 ةيارملا لام الا

 ةيركسملا ةرادالا -*

 معلا ءاثلا 0

 بولقلا كرمتما 1 ١

 ةلماعملا يف :راسحالا نم بواقلا كالتما ىلا ىدا ءيشال

 « ةسايسلا يف ةكحلاو « ةرادالا يف ةسايسلاو « كحلا يف لدعلاو
 الع الا ناسنا يف ترفوت ام ةبيط لالخ اهناف - ايلا يف ةشاشبلاو

 ةسائرلاب اقيلخ :راك الا ”يرما سفن اهلع ثوطنا امو ؛ داسو
 ةمامالاو ةدايسلاب اريدج « ةماعإلاو

 ةيلاعلا ايازملا هذه _-روك يف انفلاخي ًادحاو ًادرف ليغتت الو
 ةدايقلا مامز ملتسإ داك ام هناف.اشاب لامح دمحا صخش يف ةرفوتم

 مزحلاو « ةياردلاو كنا تلح ىح يروسلا رطقلا م جمحلاو

 يك وا ناك ايئزج هب ماق لمع لك يف ؛ مزعلاو
 نم هتواام لك ةيروس عوبر ين اشاب لامج دما رهظا

 ناك ام حلصاف ؛ ةساكلاو ةسايسلا فونصو معلاو ءاكذلا بورض
 هلوحتفتلاف لعشلا نم قرفت دقناك ام عمج وا لمعلا نم دسف دق
 ّلَع تقلعثو «راظنالا هيلا تبجتاو قانعالا ه رك اركار واقل
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 ةورذ ىلا ءاقشلا ةدهو نم يروسلا رطقلا ضاهما يف لام آلا هتمه

 ءالعلاو حالفلا

 رطقلا هبلطتي ام كردا انطف ًايكح اشاب لامج دما ناك

 . قطو ؛« ةيوقلا هتداراو نينملا همزعب هقيقحت ىلع لمف يروسلا

 ةطقن ىلع بولقلا عمجب أدِف هتبردو هنكح حاجيلا ثادعم يمي

 داحتالا لع لمعلاب اهبقعاو ؛ نطولاو ةلودلا بح ةلعقن شو« ةدحاو

 .هانج نا ثيلي و رهزي هعرز ذخاف « ةقرفتملا بوعشلا هذه نيب

 ةيبش راع
 ل ّط دالبلا هذه ةرادا يف هيلا راشملا دئاقلا ةلودراس

 لك يف عمج ةدع تالفح رمالا نابا يف ماقاف لاملاو داوقلا ءاغبن

 يف اهضوافو اهسناف « ةمالا هذه تاقبط نم ةصاخ ةقبط ابنم

 ةلفح لك يف ناكو نطولا اذهل ةمدخ !,ارجا يف بغرب ىتلا لامعالا

 .ةشاشبلاو مزعلاو مزحلا نم ةريبكلا هسفن هيلع توطنا ام رهظي

 مثرودصت التما دقو ةويسفلا هباحر نم نووعدملا جرخب ف سلالاو

 ىتغاذا تراكؤ 0 نورس مهتدئفا ت معفاو المعو الما

 هدر عوبسا لك نم ادخاو موي صصخم رضاوملا نم ةرضاح

 ذا ادمل وا كف نو رقظانسو نود ةرلكاد مسقأب حلالا باصا

 دالبلا اوكلم نيذلا ماظعلا هفالسا لامجا اذه هلمعب لئاف ؛ ليد



 دل اكذب

 مهقدصب ةسائرلاو ةماعزلا ةنعا َّط اوضبقو مهفاصناو ملدعي

 مهعضاوتو مهنيلو مهصالخاو
 ُك ريتا لامجررا -*

 نم اشاب لامج دما ةلود هب ماق ام فصو نع عاريلا زعتن

 « يروسلا رطقلا يف ةيزارمتلا لاممالا
 اتم ؛ قرطلا ةدوقفم ةيروسلا دالبلا نا هيكح نيعب ىأر

 هيف ام لمعلا مورلب مركلا هرما ردصاف ةيلقنلا لئاسولا ةليلق نمالا
 هر انكار نانكلت رف“ نارمعلاو قرلا

 ركاسدلاو ىرقلاو ندملا نيب تدم ةيديدح اظوطخ ا
 ةورثلا ترفوو ةراحتلا تادابتو « ناكسلا لصاوتو ديعبلا برقف

 باهذلا رما ؛ يداغلاو ٌتارلل تلبس ءدبغ قرط 8#

 لع بعصي نك يبت لبسلا تدصاو ؛ نانئمطاو ةحارب بايالاو
 ريستو « تاب رعلاو تارايسلا اهبارت مادقالاب اهزايتجا ناسنالا

 ةياقنلا لئاسولا عيمج اهب
 نم اهضعب ةيبرقلا دالبلا نيب تكشلا ةديدج قرط »ا

 ا 0
 دالبلا ضرع يف امهبانطا ةبراض ةماع ةحارو 1

 « قرط عالق الو ؛ ةرام جاعزا الو « ءاضوضو ةباج الف ؛اطوطو



 ع

1 
 ١4 كالاسملا رعغوا يف ريسإ ناسنالا جبصا لب 3 كاس الو ) بهن الو

 امتافطعنمو ةيقارلا ندملا عراوش نيب ريسي هن اك «؛ ضرالا شحوأو

 رت ةدحاو ةقيقد كرتي هلا راشملا اش ايلا ةلود نا ركذنالو

 حالفلاو ريخلاب دالبلا لع دوعي ام اهيف ركقي نا نود نيْغلا هنقو نبا

 ةيونملاو يد املا اهاوحا يقرو دالبلا نا ن1

 هيلع تةيسرجت ام لثم ىلعا ,حسدنهو اهتفاظنو ابحالصا يف يسلاو

 أ بلطي .ةالولاو ماكملا ىلا ىرتت رماوالاب ثعبب [مماد هارتق

 ةيقاراةضهأ دا دالبلا

 ب راسعلا م ارق قل ب

 لامعالا كلت عيمج موقي اشاب لامح دمحا تناك يذلا تقولا يفو

 ميظنت : في ثيثحلا يعسلا ىعسي هدجت تنك ةيئارمعلاو ةيساسلا

 هتدايق هيلا تدبعيذلا عبارلا شيجلا حبصا ىتح ةيركسعلا ةرادالا

 لذب دقو « مادنهلاو ماظننالا يف هل 1
 يد 4+ا لاصيا يف هديح

وهو «يالسالا يئاثما دحلا اهبلل طت 1 ةجردلا الا ىقاذعلا
 بغرب 

 دحاو روعشب رعشل ةرسأب 0 نوكي نا ف

 هثب نا اشاب لامج دما دوي يذلا ساسحلا دحاولا روعشلا نا

لا مرا راح نا يا نيدلا روعش و وه ينائعلا يددجلا سفن يف
 هنيديدنج

 ةياغلا ده ىلا غولبلل ي ىئاري وهو هدالب ملع باجي فحزا !! عيطتسيل



00 

 أ ةيرت «ةادافملا « ططخ ثالث شيجلابيردت يف جني نا ةيلاعلا
 بصعتلا ةراثا « ةدارالا

 زارطلا اذه لع يدنجلا ةيرت ىلا طباضلا عزني نا ىري وهو

 أ . ينل تابجاولا هل درسي راهنلا فصن نم رثكا هبنج ىلا ثبلي ناو

 فوت نم برتقا هنأك يكرم هلع ا اهب 7 انقلا هيلع مث

 انلرَظ ببتلم

 2و را

 هيلا راشللا اشابلا ةلود اهب ماق يتلا لامعالا هذه نا عمو

 مير انه تاداعودلا ذا اهنم لقاب مايقلا نع زهعب ةلياجو ةوظع

 رطقلا نا هللا هديا ىأر دف: ةيملعلا دالبلا ةولصمي ماتهالا نع

 موزلب مركلا» .رما ردصاف ٠ فراعملاو معلا رودىل ما جاتحي يروسلا

 1 مظعا تناك لك قارلا سرادملا نم رانك الا
 * اذه يقر يف نأش ياو ناش اهل ناك يفنلا ةيحالصلا ةسردملا مسا

 ١ راشملادئاغلا ةلودل ةمعنلا كل اخو رك ذ دقو يروسلا نظولا
 ها نامزو نيح لك ينو ناسلو ةفش لكب هيلا

0 



 ت4

 بطخ مث ٠ بولقلا كلمو عامسالا يعرتسا ثيحي هئايبتو هناي

 باجا 3 اباطخ ةيرحبلا برحلا ناكرا سيئر كب فضاو

 ةباجا نسحا هايطخلا

 ل

 0 ليدز ناطخ
 عسا جّنل

 دفقولا ءاضعا قالخاب 00 امال

 نيقلقملا نينهادملا نم مهنا م ملاوحا :قئاقح ىلع هدنع فوقو الو

 ايلطو مهل قلع ءالغعلا ءارطاو ءارمالا جيدمفي ِ نوفزاجي نيذلا

 مظعلادئاقلا ىلع ءانثلا نم مهنم عب ام ةرثكل كلذو مثدنع ةوظخلل

 دقولا ءاضعا ناف كلذ ف الخ ىلع ةقيقملاو٠ هئارطاو اشاب لامج دما

 مهيلا فالتخالاو ماكحاةطلاخنع سانلا دعبا ماما مهنورت 4

 ةريرس مثافصاو أدع ءالخا ممرثك او قدصلاو ناقل لا م

 لاج دمها ٠ نع لقي ا لجل لوت هنا معن

 < 1و هنارض ضاو اش ا كحالك رجتو ءاهدو ةئاسوأر ادتقا اشاب
 ظ

 نم هنم عمس امر امي شعم رشع ةيلع * 01

 وهو كلذ في رسلاو امشاب لامج دما ريبكلا دئاقلا ةلود ىلع ءانثلا

 نيب روسلا قالخا اوققد نيذلا رثكا راظنا ىلع تيفخ يتلا ةقيقحلا



 كا

 نا ةيعمرلا رئاودلا ىلا وا ةيمومعلا دئارجلا يف محلاوحا نع اوبتكو
 فرصتلا ةوقو ةدارالا ةعسو ةلكلا ذ ذوفن يف منادي نمو ةالولا

 مدخلا نم فونصب نيطاحم ةيروسلا تايالولا ىلا ا
 ىلا لوصولا ناكو نينواعملاو باتكلاو يلاوملاو لي مشحلاو
 كالت زاتجاو لحارملا كلت عطق عطق لبق هتترم يف وه نم وا يلاولا

 لءتحيس بل ام لاتحاو م 55 عرمضتلا نم بورضب فوفصلا
 هتدم يلاولا ىضق امبرو لاب لع رطخت ال يتلا لاحلا بورض نم
 فرعي ال وهو: هتيالو ةرئاذ نم جرخو ناسلا غلبت دقو .ةموتحملا
 ةرورضلا مهاياو هعمحت نيذلا ةرادالا ءاضعا ريغ ةي الولا يلاها نم
 فر هناك نوح ممل عع تالواجو ملل ىأر ام اهالولو ةي ةينوناقلا
 لصي هيلنلا قيرطلا ريغ تاونسلا كالت اهيف ىضق يب د١ ةعقرلا نم
 م نكمل ةرئادب هتبب

 ءاشناو ةذيدلا سرادملا حالصا مهتالو ىلا اوبلط اماريغك
 رصم ىلا رغسلا مشجت نع ةير وسأ| تايالولا يلاها ينغت ةينيد ةيلك
 روما زم عينلتو هلضحت يف ةبر غلا أ لاّتحاو معلا بلط يف
 ةشاشب غقترت ال ىتح مثايند ىل 1ع ةظفاحلا يف و هنم محل دب 2 ام مهنيد
 نيب نيب ما ولا بلقشيو ةيمالسالا ةطبارإ 0 ل

 مهعع سل نم مهتسحا ن ايو الخلا ىلإ قاعنالاو قافشنا ىلا نيل :
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 نيب فرط ءاشنا مثولأس اذاو هب ءافولا ّلَع بلقلا يوطني ال ادعو
 تالصاوملا ليهستل اهيف ةيضقالا رككرمو ةيالو لك نيب و تايالولا
 ةروصخ ةهج لك تالصاح ىقد ل ىتح ةيرا ااذكرملا نيمأتو

 نسانلا برقاو اهنائاب عافتنالا نم اهولها مرحي 2 م:فلتإ ة ةضرعم اهيف

 نم لماعلإ لمع ناك اهيلا ةجاحلا ةدش مم اهنايعاب عافتنالا نم 1
 نوسلا| ترد اعرو ةعفانلا ةرالظن ىل هر ةالولا ك

 ال ع اهيف قيقدتلا يف قءعتلاو ةلأسملا كلت سردب لغتشأ ا
 'تاَفقص ىلع هعسر ريغ دوجولا يرانا عورالا كلا نا ترك

 ةير روسلا ١ تايالولا سر ب ضيلا نا رصلا اديوسلو قاروالا

 لدع دهاش نينسلا نم ةعفانلا نيس َّ 1 انة رثكا لع مويلا

 ديبعتو رباعملا تفل نيلهالا ءارقف بويج نم عمج ام لكو كلذ ىلع
 يرومأم ضعب بوبج ىلا ةالولا كلوا لامها لضفب برس قرطلا

 يف ةالوأ )ا نا لصاحلاو ًائيش ةعارز لا الو ةراختلا هنم دفتست مو ةعفانلا /
 نودسوتي وتارارقلاب نوذحتاي و سماوالا نوشرتفي اوناكن يملا كلذ
 هيف مهقلقت الو لح هيف متري ال اداه امون نروماني و تادارالا
 ةريغكلاقاروالا كللت نيب نوطبختي اوماق ج جعزم مهعزااذ ذاف يور

 لك تنزناكو: نومدقتي يش يأ ىلا الو نولعفي اذام نوردي ال
 ىلا اشاب لاج دا دال ةءوطقم ةيعرلا نيب و مهني ةاص

 «١ال ه



 -سةربا

 نم للذو قرطلا نم جنف اهلاوحال ا ا

 نمزلاولي وألا رهدلا يف هريغ هياع ردقي ال ام ريصق تقو يف لبسلا

 نيب تالصاوملا ترسيتو لحارلا ىلع لحارملا تلهس ىتح ريثكلا
 دا دعي ملو تاهجلا لك يف تاراجتلا ةكرح تمظنناو تايالولا

 1 لعالو ةعفانلا تارارق لع ةميظعلا هلاعا ىف هتايح يف هللا

 نيذلا طابضلا راغفص ضعب ةطساوب لعف ام لك لمف ائاو اهيسدنمم

 ةل ضالخألاو لعل مهلا ببح ام هطاشل حور نم مهيف ثفن

 ام ريغ اذه بجاولاب مايقلا نع يناوتلاو لسكلا مهيلا هّركو ةمدخلا

 لابجلاتاورذ قوف ةيديدحلا طوطخلا نم لايمالا تائم نم هددم

 ةراهملا لامرلا هو>و ّط ةضفخملا ةيدوالا :نوطب يفو ةخاشلا

 نيلماعلا نيدهتحلا دهج هيلا يهني ام رخآآ كالذو

 هيف راحل نما اهلا مظني ام عم ل !امعالا هذه لك هسنت لو

 تابجلا لامع بدك ةءارقو اهنع باوجلاو ةب كرما ةموكحلا تارباخب
 اف ةحلصملا لساني ام رماوالا رادصاو نيب ركسعو نييكلم نم

 دوفوو لودلا لصانقو ةيكححلملا ءاسئورو ةيركسعلا ءارما ةلباقمو

 ىواكش ىتح زيق>و ليلج نم هيلا عفري ام لك يف رظنلاو تاهجلا

 امو ةنيدلا ةيلعلاةلاحلا ىلا رظنلا نيفرتحلا ءافعضو نيحالفلا راغص

 هتدقف ام ةداعاو اهئايحا يف ركَملا لامعاو لالحمضالا نم هيلا تلآ



 1 ف

 مايقلل ةنكلا تقثري و ةصر ملا نيحت 0 اهلاا يفرشو اه. دع نم

 وشنو ةيمالسالا مولعلا مر ُظ 1 نوكي ليلج ينيد عورشع

 ىلا لصو اف 3 نفو اهب نيدي نم نيب ةيدمحلا ةلايدلا نساح
 ناطلسلا !مبسا يلا ةسردملا شو ةيجالصلا ةسر ردملا ىأرو سدقلا
 ىصقالا دايس نم ودا لك ويا نب , فساو نيدلا حالص لداعلا

 ىلا دئابلا رودلا ةممكح اهتبهوو ةيءالسالا ةينيدلا م ولعلا ميلعتل

 داسفاو ةيحيسملا ةاي دلا ميلعتل ١ ةسردمو ةسنك اج سيسرفلا

 اه زاربال تناح دق ةصرفلا نا ىا ار اثم شنب نمي نيلسملا دئاقع

 ىلا اهداعاو سيسنرفلا دي نم اهعزنف دوجولازيح ىلا هيلع مزع

 ةلغح اهحاتتفا يف ماقاو اب منسم نعز يف هيلع تناك امن نسحا

 00 3 او يروسلا رظقلا ءالع نم تعمج

 ينس رم ةيناثلا ةنسل

 00 ذنوسلي ةينيدلا مول اعلا 3 1 بلاط ةئامالث

 فلاسب ا نورد و

 ا دقو لام الا تن َ

 1 ف نيدلا فرش رعت يق هدب 50 اع 0 ءاند
 .٠
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 لجر نعول ل لَو يف هتناكم

 يملاص ةئنم ْ كل ىدح  نوالقلا ةيل 1!نم نكمطتو 0 سوفنلا هلا نكرت مهتم



 د1 ة ودل

 ”مهسفنا نوري ةليلجلاهيعاشمب ةب روس ف ساتلا حبصاف نائءينب ءارمأ

 لا ٍقداعس ادحاو تقو يف هنم نورصيب ديدج رصع باب لع

 ةرخ الاو 5

 اشابلامجدمحا نوحدمي يروسلا دفولا لاجر متععم اذاف

 هيدايم نوسدقيو هتاداعو هقالخا ّط نونثيو هلامعا نرورطيو

 ةرادا ع ضوفملا كاحلاو مهيلع قلطملا سيئرلا هنال كلذ سيف

 نوقلعت مهب ادهأب دو نوهثنم هل لا مم م ب)ذ نزح ىلا يم متلي هنال الو مهووش

 مهلابما يفو ةنه ادملاو قل ل نع سانلا دعبا مهسوُفت يف مهف الك

 اودحو منال اللا كاذ تلو اهعزاتمو ةدسانبلا قرفلا َنَع مدعيأ

 هياانودجي الف لوطالا نمزلا ذنم هنوباطي يذلا لاعفلا لّجرلا هيق

 مثولا اهروصيب يبا ةيلايخلا صاختشالا نم هنودعي اوراص ىتح الببش

 ,نوسدقي و مهبولق قا انم هنوسدقي مث كلذل لقعلاوسمحلا اهيفنيو

 متخ ُ ٠ نيصلخلا لمعلا لاجر نم هتلكاش لق نناك نما زكا

 ءاعدلاب مالكلا



 ها

 نيسلا بام باخ

 مب رملا ةراظن يف

 ةيءرصلا طاب راك ااب و رظانلا لكو ةداعسساب
 اكشلا نحاو نآالا مككمدقا ةي روسلا ةفاحصصلا نع ةباينلب انا

 ماركألا بورض نم ينيطسلفلا يروسلا اندفو ةيقل ام ىلع

 لامج دما راق اود صخل ناك رإ ول ىنمتاو 5 ؟كراظن يف مارتحالاو

 0ر1 ايوقتا هب ترتات اه اهانش دعب اذه سأر يف اشاد

 عورف نم عرف لك يف هاندهش يذلا ماظتنالاب رورسلا لماوع

 تايفشتسملاو سرادملاو ةناسرتلا نم ابعبتي امو ةليلجلا ترا از

 نم هداجيا ىلا ةينائملا ةيرحلا تقفو أم عيمجو فحاتملاو تايد داعلاو

 انلحاوسو انراحي ن نع عفادتل ةوقلا بورض

 نم نينلا ءاهز مركلا رظانلا صخش نيبو نالااخيب

 0 ما 0 يف انيلع تاجت ةفيرشلا هحور نكلو تارتموليكلا
 رهابلا رثالا أحل انيأر دق مويلا ماشلا دالب تم يبلا ءاضيبلا

 1 انايع ةراظنلا لامعا يف عيدبلا م ماظنلا اذه رن مل وو سما هتراظن
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 ةزيحو ةهرب يف يفرلا نم علما اذه تغلب انتي رحب ناب ول حت

 نكذي اتا اهل يرن الو دئابلا رودلا يف اهعسأب معسن ان ا



0 
 ةراظنلا هذه في اهارب اويع ترق ىتلا ةمسحما ةيانعلا نا

 نسحو اهتفاظنو اهماظنب ابروأ يف تاراظنلا قراب انك دق نآآلا
 كلذ لك انلقو انسفنا كلذب تحرق :بجاولل اهب نيماقلا ةيدأت
 دهع ةمالا نوئوش نم نأش لك يف هتيانعو ديعسلا اهرظان علاطي
 لمع لك يف ةينطولاو صالخألا أرقن كنت ال نحنف هيف رظنلا هيلا
 ري ميكحلا يسايسلا يرادالاو ميظعلا ةغبانلا اذه هب موقيو ماق

 بوبحلا نطولاو ةلودلا
 ةرملا هذه سوفنلا هب تنأطاو رودصلا هل تجلث ام مظعا

 اتي رحي هتغاب يذلا ىهابلا هاقثرالا ةفالخلا راد اندفو ةرايز يق

 لامجو رونا لثم اهيف غ غني ةماو اهرونا ةيانعب انتي رب و اطامح راظناب

 ةيحراخلاو ةيلخادلا اهت 0 رييدتوةلودلا نفر كلا يف امهئاق ةفرو

 لع بلغتل و ةفعاضم ًافاعضا فلاسلا اهدح اهلا داعي تا دبال
 تلج ارغم اهئاقثرا لبس يف ةفقاولا باعصلا

 يذلا ةلودلا ةغبان طاشن نم انيأر ام نوبجمم يناوخاو انا

 داز دقو نيدلا ريخ سوربرب ةيمحو نيددلا حالص تافص نم ثرو

 داما اهيفظوم قرا نم هتراظنب اوقلعت نم نك اندهش نا انه انج

 وم ذكلذ يف بح الو قئافل ١١ طاشنلاو ةايحلا نم هلاثم ىلع اهدارفا

 لم عيضي الل هللا ناو ةرادالاو ةسايسلاو عاّمجالا ف 0 نم



0 

 مظعالا ةفيلخلا انالوم ل اطاناو وناىيلف اشاب لاو لماع

 نيقداصلا هلاجر 2 يلو

050 

 لابحلا يدنفا نيس> تايبا

 را ماظن ْق

 نينا ءارعالا ال يذم دمج :اعم ,امذلاو  نعدلا اخ

 دقرف فلا يللاعملب هانس نم اديف ءايض سمشلا هبشا

 دهشي خيراتلا هلو .هالع نع 2 ةقطان نا

 ديم -ةأاو رصنلاب مديأو كبوه زعلاو دعسلاب مدياف

 دمحم يزاغلا كولا بحاص 2 ىرذلا يباسلا انناطلم ىج يف

 ياك

 يديعلا يدنا بييبح باطخ تر رعت

 مدبلللا ةيرعلا ةراظ دام يف

 ماركلا نورضاحلا اهيا

 لامعالا ايارع يف عبطني ام تايعمملا يف توافتلا طانم نا

 دقو نايبلا نع ةينغ ةقيقح كلت ٠ اهيلع بترتن يبل راثآلا نم



1 

 ىعس ام الا ناسنالل سيل ناو : ىلاعت لاق ؛ نآرقلا اهيلا راشا

 ةثالث ودعت ال ناسنا هنا ثيح نم ناسنالاب ردجت يبتلا ةأ اجلا

 ةينلا نسح لعب يلا سال لاو لملاو لعلا : روما

 «نارقالا ّلَع رخفي لمتلابو ؛ ناويحلا نعناسنالا زاتع معلابف

 لامعالا يف حامل لاملا سأر صالخالا من

 هذه لثم هتايح ءامم تنيزت نم 0 ناكنإلا

 ةيرحلا رظان اشاب لا دما ةلود ناوالا ٠ ةثالثلا بكاوكلا

 لطبلا كاذ هيلابوسنم انا يذلا عبازلا شيل ن دلال اخعلا دئاقل

 ليبسلع ةي روس يف ٍ 0 و د

 ناسنالا ىنب نم نيلوالا ٌدْركلا كئلوا نمل هنا٠ ريدقتلاو راختفالا

 ١ : بكاوكلا كيتاهب مهتايح ءامم تنيزت نيذلا

 ! صريمرباو نملاو ىلعلا

 الات اطلا 1 لعلاو صالخالا هاحانج رئاط لمعلا

 ع راقي ال يذلا لمتلا كلذك حانج ريغ نم ريطي نا عيلتسإ

 هابقع يف قيفوتلا هردصي نأ نكمي ال صالخاو

 0 فودأ ا! الا نم رذقلا ليبب ةمالا فرط تلك ىنلا تاق

 تناك هلامعا نا ىلع ةعطاس ةلدا يل اشاب لامج دمحا ةلود لامعا

 ضالخالاو , معلا : نيرثوملا كنيذل ةنراقم



 تا ةودخ

 ناب ويلا شاب لاه دما ةلود ن اغلا مظعلا اندئاق 0

 ةمالا َرث ا كاذب 6 يذلاو لماكلا ناسالا ىعدي

 ءاعمجج ةيمالسالا

 ترفظ ة ةئيفس ُي اع 1 ميلظعلا لطبلا اذه 3 ةيروس تفرش

 ا اورعشو برطلا 5 هزه مهتذحا موق اهوانا امن اكو اهحالع

 لحاسلا يف ةمالسأا ةذل اوقاذ امدنع ةديدج

 ف ءاضنيطسلفو ةيروس ا همودقب فرم 0 لجا

 ىئرخا 1 كلانه كاع هدهعل رون اما

 قرفلا حبصا ىتح قليفلا يف لمعلاو دجلا حور هلضفب تبد

 مويلا ةميظعلا «زواي » انتعردم نيب قرفلاك هرياغو هرضاح نيب

 روصعل | ين حايرل ةعرا ترإلل كنك يتلا ةيعارشلا نفسلا نيبو

 مث « رورسو طاشن دارفالا يفو « ةماقساو داهتجا داو لا ينف

 قورعلا يف ىلخي بابشلا مدب ه1 2 تالق ىاشلا هاف

 اعيش اعيش 8 تايلهتلا كيتاهو نايلغلا اذه لازام مث

 5 شيلا ينف : ىرخا حور نيلهالاو شيلا يف تثعبلا ىتح

 ةيددحلا يف لوخدلا قوش نيلهالا يفو لاتقلا تاحاس ىلا ريسملا

 ىلا يبح دق ةيلاعلا ةجردلا هذه ىلا هيلا راشملا نا ٠ هسفن دصقلل



 2ك

 لياجلا ةيدنجلا كلس يف طارخنالاو ينيدلا دابجلا هتقطنم ءانبا

 نيطسافوةي روس يف نيعوطتملا بئاتك كلذ لع ليلدمظعانا

 + ينو الا ٠ دئابلا رودلا تآيس نم ةموشملا ةداعلا كلت نم مغرلاب
 دينحتلا كس يف طارخمالا نم رافنلاو هاركتسالا

 لانقلا فافض ىتح يلح ةيالو قامعا نم ةيداتم تالصاوملا

 ص تح ةيروسو تثوريبو نلج -ثالناا تايالولا نا تثيحي

 ءايحا انا ةيظع ةداب ةيشا كفيرسلا سدقلاو را يءاول

 ءابهشلا بلح نم (يشام حسي نا مويلا لجرلا ناكما ينف : ةقرفتم
 ام ةرورضب سحي نا وا ليلدىلا جاتجينا نود لادقلا فافض ىتح

 دمتو بقرطلا دبعت تلاز ام تالصاوملا هذه ماودل (ظفحو
 سأر نم ةحايسلا رسيتت نينثا وا عوبسا دعبو ٠ ديدحلا طوطخ
 روظ لع عيسلا ركب ىت> لحارم ثس لصوملا نع دعبت يبا نيعلا

 راخبلا منجو راطقلا
 مويلا اما هيوشتلا جذوغاو ةلاطملا ل اخ« ةيدلبلا رئاود تناك

 نردلا ىرتف هابتنالاو لمعلا حور ةديدج حور اهيف تبددقف

 لحتو ديدج ةايحلا نم روط كي لذدت نا ةبها لع رضاوملاو

 م
 لئاوغلل اعبنم الا لبق نم نكت مل يتلا لئابقلاو رئاشعلا نا



 ا
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 ةيساتدق مالار ,فوا يناضت و مويلا تحيصا دق اهرابغل ًاراثمو |

 بجاولا ل يبس يف ًايدافت ةموكحلا رماوال عونخلاو ةعاطلا طرف

 اهيلقو رومألا تام ىف رظنلا نعما دق هللا راسملا ةلود نا

 «برض ةقيقح هجو نع باقثلا شكو نوعا راك ىتح نطيل ري ١

 ةرخافلا رثأملاو ةريكلا لامعالا
 ركل لاح اويصن اجراخو الخاد ةنوؤللاو لذارالا ضعب نا

 0 ا هبشا ةمغنب اذاف مسدلا يف مسلا اوسدو |

 6 ف 9٠ كرعو كل از نيلعتشافو هي روش اق اذا نكشف

 ًابذك ناو اح نا كلذ ىلق دق

 نيباح دا يف قلل ١ نإ هايتشالا لبقث ال ينلا تايهيدبلا نم

 ُث' الام دجت ةمغنلا كلت تداك دقلو مهافتلا ءوس ةيعحش بهذت

 تاذ ةقيقح ىلا ال برستي انه نمو ةريغصلاسورالا ضعب ١

 برعءلاوكرتلا ةلاسم تسل ٠ ماهوالا مادقاتن 2 ويصف ميظع نأش

 اسملاو مالسالا ءادعال ةينماالا ةقيقحلا يف يف انموا م مثو ريغ

 اليثق ديكلا حرسم ىلع اهولثفف اهوليخت

 راتسلا كاذ قزمو ةواشغلا لازا دق اشاب لام دمحا ةلود نا

 حوضو لكب تبث دقل ٠ راهنلا ةعبار يف سعشلاك ةزراب ةقيقحلا اذاف



 داناش

 يئرملا ىلع كلا نا ةيقاطنملا دماوقلا نمو هئزح ريغ ًالكك انه نا

 لكلا ع حلا هنم مزاي ال

 باعك سنا نيروخ | ناموقلا ناذه ىلا 1 دنا ناس اب
 ةيقطنملا نيهاربلا مقث ملأ 8 ندقل هناسدقي او هذاك هن نمور يملا

 احم ةطام ايبنم لك دات نا ةمودصو ةلرقتس ةحراتاو
0 
 ديري نم دكلمعلا ىلا هسفنب تلي ةفساف يا َّط ًاداتعاو قطنم يا

 يف سيل كآ ًادانتساف 0 ًاذرفنم شيعي نا 6 ةءاطتسا

 0 هيديب هربق رفح كلذبو هيخا نع انهنم ءكاكفنالا

 1 ةذاتملا اا

 مهئاكذب فافآلا يف اورهتشا نيذلا ءابجنلا برعلا موق نا

 لفسالا ضيضحلا اذه ىلا اوروهدتي نا نم .ةلزنم ىلعال يرطفلا

 كاردالا ةلَقو ةدالبلا طرف نه

 نقاه روما ءانيلواو ةنامملا ةلعلا ةلودلا ناكن) ناو تكا

 سور لع كلذب اورمجو“يالسالاداحتالا» يبتسايس راعش اوذختا

 ةيسايسلا برحلا اواوح مث وكلت ريغ نم عمجا ملاعلا ماماو داهشالا

 تلف ةيمالسالا ةسدقملا ةفالخلا ءاول تل ىنيد سدقم دابج ىلا

 ةعماجلل اقرخ نوكح) هذه ةلاملاو مهنع لودعلا سالأ يرعش



 للا 1

 عبتب نمو » : ىلاعت هلوق دح لع مالسالا نم ةءارب مث ةيمالسالا

 ؟«٠0٠0 © نينمأولا ليسريغ

 : ةداسلا اهيا

 نيدلا اذه رون ءاض مهقفا نم نيذلا ءا ءابجنلا ثرعلا ءانبا نا

 1 مهسفنال اوضري نا نم را ةهازن رفوال هإدتبم يف

 ةينيداللا ةزيطللا تالت |

 صن نيب هباتك ص نب ناوخا برعلاو كرتلا نيبيجنلا نيءوقلا نيذه نا

 ا وخا ْن اشيعي فوسلو “2 ةوخا نون مول امنا » دم حلا هللا

 اذه ترا ٠ نوعلم نئاخو ليذر دسم لك نم غراب دبالا ىتح

 نا ناكمالا يف سلو ٠ ميمص وهف ؛ هللا دي امبنيب هتدقع دق ءاخالا
 اهجو نع طاما ةنهار ةقيقلل هذه نا م ةيئاش 2 بوش

 لعنيهاربلا مظعا نم ناو اشاب لامح دمحا ةلود ةطامالالك باقنلا |

 صالخالا امحافط ب ولقب ةيلعلاةفالخلا رادل اذه اندفو ةرايز كلذ

 ىلع لاتقلا تاخاسش يف نيدهاجلا لاطبال ركحشلا بجاوب امايق
 لق ردلا فاقض

 ةلود يييلو ! مينز نئاخ ل نلكو دساف دسفم لك 1 .ديلف

 ناوخالا يي م مث ٠ قئاقحلا هوجو نع باقناا طم انثاب لاجج دبجحا
 ! برعلاو كرتلا ناهجلا



 ْ : ماركلا نورضاحلا اهيا

 ( ذاختا ةيروس يف ةليلجلا اشاب لامججدما رثام نم كلذك
 تدتشا ذا ةيداصتقالا ةمزالا تاليو نيوهتل ةيضتفملا ريبادتلا

 قي رح ةرئأمل ا متاو < قاتلا تقبض ىتح تبرحلا ادعبم يف احأطو
 حوزا ةباثب دالبلل داصتقالا نال هوجولا لك نم سيدقتلاب

 ماق ا فكي مل مادقملا ةلودلا لجر « بردملا ميكحلا اذه نا
 ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيركسعلا تامدخلاو تاحالصالا نم هب

 ةبخغأايف اهنيب عجلاو مقلاو فيسأا ني امج اضيا ةيلع رثآع ىلا لب
 ةايحلا رهاظم نم ةرخافلا:

 ل لو لا عملجم رشحلا ضراك فيرشلا سدقلا نا

 ٠ ماتهالاو ةيانعلا نم هل بجي ام ردقب لامحالل ًاضرعم ناك دقو

 هل رطفنت ايخيرات انأشل كاننه ينويالا نيدلا حالص ةسردمل ناو
 هذه ففح دق اشاب لاج دما ةلود 0 امد يبو بولقأا

 لمعلا اذهب و ٠:ةسردملا هذه ءايحاب لامثالا كاذ ةماث دسو عومدلا

 ةدقفالا تناك راع ئاطل يالسالا خي رانلا نم لازادق 0

 نيطسلفو ةيروس لها ىنت | 0 ٠ ران رمج لعا نم باع

 هلا راشملا ةلود اهايحا يتلا ةسردملا هذه ريظن ةيلع ا



 لا[!

 ًاغارف مرئاعش يف ثكر تو حاير مع ملام تبعذ ع

 ةسردملاك لتس سات اشاب لام دمحا ةلود نكلو* 0 سأيلا نم

 ةلذجو الما غارفلا اذه ًةامادق

 ىلع فقو مث كلذ لك يف رظنلا نعما اذا ريصبلا دفانلا نا

 ةياكلا هذه سيسأت لَم هيلا راشلا ةلود ثشعب يثلا فطاوملا هنك

 لمعي ماق دق انثاب لام دما نا فرعو اهرذق َةرْثأْلا هذه رق

 فش بم خي راتلا ناو لباق نمز دهم ةسردملا هذه نا* ريك ىمدق

 هداجيا هي يعسلا ةمظع ريدق عدنف دهلا اذه نأش ةملظع نع

 كالذكي راحل
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 ةداسلا اهيا

 هلعب لماك ناسنا هناب هانفصو يذلا اشاب لامج دما ةلود نا

 يف هتاحالصاو .٠ 1 نع انركذ ام لكان هصالخاو هلمعو

 قئاقدلا ضعب زواجتن ال ة طخ 4 500 عيار ما : ةقطنم

 اج ام لك ىلع

 غواب نغ يتءاضب رصقن :زاعال نم برض لأ لوح

 وسام ليصفت نع ينغي جذوم هيلا انعملا ايف

 خا اماو « هيلا راشملا لامعا ىرم ةذبن هذه

 0 را ديا ءالشسال و حتملل امد اك 4 ااسب فيسلا



 كح 1

 كلم دق هقالخا مراكب هنا ٠ دابعلا بولق ةلاّتسال رخل آلاو دالنلا

 رصم كليم هتااسب فيسب هناك نيطسلفو ةي روس لها بولق

 ناو الا ٠ قالخالا نساح بولقلا ديحولا حاتفلا ناوالا 0 :ااو

| طذ رذ نم رورسلاو رخفلا نيعب هاندهش و لك
 يي 3 ةنانعلاو كلا 

 نم ةئضو حمالم 018 يي نأ ياننلا هماقم ةدعاق ةراقطناا هذه

 ةلضافلا قالخالا كيتاه

 نيريدملاو ةيبرحلا ناكراو كب فصاو سرا ةرضح نا

 ةرغصم روص الا 3 نا مأ اركلا 3 رحبلا فيرا نيانسو نيلقتسملا

 اوتنثا دق - نحال عمد راكمو اياعسلا ٠ نسح يف هيلار م ةلود نم

 ط اذ 0 ةدافولا ءاركا نم يحلعلا اندفو ءازا هؤر يظا امب 5 كلذ

 بجاو مدقا دسفولا مسابف * ةد افولا ماركا عم ةياعرلا طرفو ةياعرلا

 مالكلا متخا اذب و٠ ةفاكمراك الاكئاوال مث هيلا راشملا ةلودل ركشلا

 ياي

 لوليسرلا يف

 رصق نم جراخ وهو ىسعتلا ر يوصتلاب دفولا ةروص تذخأ

 )ا دعب ام ىلا ةراظنلا تارايز نم ءيجرا ام متا نا دعبو هجنب ضاخ

 ةروص لع تادارطلا ىدحا يف يرحبلا لمعلا ميلعتلا دهاشو رهللا

 ٌ ابح زم ةنائر ةطخ يشك لا خيشلا طخ رحلا ب رح لكم ةعيدب







 د

 رهظ لع نيدوجوملا دارفالاو طابضلل ايقركد ةلوبقملا ةيعدالاب

 ةيظعلا لامعالا نم ةينطولا ةنيدلا ةعاحشلا هيضقث ام ةجرابلا كلت

 توملايح ىلع مهضرحو مادقالاو ةارحلا نمفلسلا هيلع ناكامو

 نيلسملا ماها مل حضوا مث نطولا نع ةعفادملاو نيلسملا ةابح يف

 مالسلا مهغيلبتو مهتخا صمو مهترايزل مثءايلع مهقوسو دوتجلاب

 ءاكبلا ل ةفاك مهباصعا تم ئح مارتحالاو مظعتلاو

 نطولا ليبس يف تومأل نودعتسم مهناي هوردابف (طاشنو روم

 يلا دفولا داعو اال ءاعد اجن يدنا قطصم توريب ىتفم اعد مث

 ةراظنلاتمدق كانهو ةرئادلا وهب يف ياشلا لوانتل ةيرحبلاةرئادلا

 في رش ىمصم اهيف فيطل طيرشب طوب رم ريك فلغم يف ةمزر

 بحاص ةروص اهنمو ةيرحبلاب ةقلعتملا ةيفارغوتوفلا روصلا ضعب و
 ءابطخلاو ءارعشلا ضع قلطنا انهو 5 ثردُ ةفيلخلا انالوم داليلا

 غرفاو فلكت الب .ةدحاولا ةرسسألا نيب دوبسملا قالطنالا دفولا نم

 نم ةير هلا ةراظن موي ناكاذكهو دب ري ام َّط ةتعح دحاو لك

 00 ويمحلا اهيف لثم قورف يناهاضق 000

 ةعئار لاب ماغتاب حدصت قيسو هلأ قاوحاو ءىش ل يف مانلا ماظنلاو

 بنا

 ةداعساارادىف يف اك هتايح الأ >اهاري دكي ل ل دهاشملا

 نويعلا ر 2 و مارتحالاو 0 ماظعالا فقوم دوال فقي ديلاو



 ا[ -خ

 ربنا علا بي
 يدتفأ دعسا سيئرلا ىأترا لوألا نر 0 يف ةعجللا م 0

 ةعججلا بطخ مل تقبس نمم دفولا ءاضعا ضعب عزوي نا ي :ريقشلا
 عماج اب ىف لطفا ا باع روهشملا ضعب لع مثدالب يف
 فيطللا دبع بويا عماج هو بيطحلا رداقلا دبع مثلا حتافلا
 ينو يسيمعلا يدنفا دمع مياسناطلسلا عمأج يف ىفوراد هنزملا يدنفا

 ميلس خيشلا ايفوص ايا يفو نيردلا ردب نيردلا جات جات 3 خيشلا دي زياب

 ةيناولسلا عماج يفوقضيوع ميركلا دبع ٍيشلا عماج يي ينويبوقعبلا
 يقودوعسلا 7 يدنفا ره ط ينلاري عماج فو يسانالا قيفوت خيشلا

 اهفرص ينلا عمت لا لك يف اذكهو ٠ دارم يدنفا دمت اشاب نانس عماج
 عماوجلا يف 0 نوبقاعتي انوابطخ ناك ةفالخلا راد يف دفولا

 ةيغللا نه وعملا 5 موقلا رسنف داضشرالاو ظعولل 0

 هذه نم فول لاما ف نيبروسلا بولسا نمو يطخلا يف . هب رعلا

 دق ممرساب ة ةفالخ ا راد يلاها نا بيرغلا نمو تابجاولاو ضورفلا

 ةالصلا نم غار ملأ دعب لاخلا ماج ىتح ب ريدم 5 8 اومهف

 دقو مهئاغد بلظو 0 سك كربتلاو ءايط 0 "1

 ةديقع قا اع ليد مظعا اذهو مهم ر ريخك َّ ءاكيلا ت

 ديدشلا مهحو ةيمالسالا رئا اعشااب مكستو د راد 00



 -||وه-

 عقو اذا ةيب رعلا ةغالا ناو هئايلعو هئابطخو ركل ينرلا رضا

 ءاوسلا ىلَع يبرعلاو يرتلا اهمهف ةيوحنلا ةدعاقلا لعاب ماهفالا

 ةيبرعلاةفااب ةباجالا لع ةراسج هل تسيل يكرتلا ناريغ ددرت نودب
 بطلا نوكت نا ىنت مهنم ًاريثك نا ىتح دايتعالاو نيرَملا مدعل

 نم بيرق وه يذلا قسنلا اذه لع ىيعلا ةفاللا راد عماوج يف

 مالسالا يف لوألا ردصلا لها جنم

 ير داو دان

 ١١+؟ ةجحلا يذ /و" تبسلاو ةعما موي دفولا ءاضعا ذخا

 راد ملاعم ةرايز يف ةمزاللا ةطخلا لع اوتا دق ذا مهسفنال نوغرفتي

 نم ىل لصالا دصقلا ةعاق قانج ةرايز ىوس مهلع قبب مو ةفالخلا

 ىلا ىب وللا دفو ولا باهذ ةلل احلا اة رخلا ة ّه راظن 0 دقو ةخاي لآ

 نم ع ةلفاحم < مايا ة ةنسضح ُّ ديزتت ةفاسملاو ب ةعلق قانج

 ىلع رصاو كلذ اهيلع ىبا دفولا نا الا تاصاوغلا ىدحا ةفداصم

 نع ةيشلاو فوالا مهعنه ال نيذلا نايالا لها نأش ارحب باهذلا

 نيدلا ةمدخو نيدهاحلا ءامل



 رفسلا موي

 ةسماخلا ةعسلا دفولا بكر ةجحلا يذ + دحالا ةديبص ىفو

 تراسف رخاوبلا ىدحا ّلَع ىج هكرسلا ةطحم نم احابص ةيلاوز

 ةنيدم ىلا 0 تاضوىتح باب اقر رت اهاس ردو اهارحم ا مسدان

 نينثالا حابص يفو اهانيم يف هللا هذه تناب ثيح ىضاط روفكت

 لخاس ىلا ةيلاوز ؟ ةعاسلا يف تاصوف ىغاطر رفكت نم تما

 دقوال تاب رملا اوأيه يذلا طاضلا ضعي دولا ليقتساف: شاب قا

 ريغ اهنكلو يلوبيلك ةريزج هبش يناوم ىدحا يه شاب قآ انيمو

 ماعلا ركسمملا ىلا دفولا لصو ةعاس دعب و ٠ ةرومتم الو ةروهشم

 ىلصملا يفو ىربك ةهخ يف ةعسلاو بحرلا لع لزناو سماخلا شييلل

 ىلع طابضلاو هلابقتسا شيجلا ناكراو طابضلا نسحاو تقوم يبا

 ان اهناو برحلا نم ةحيتنلاب نورقم ريخلاناب نونقوم نوح بم ماودلا

 ةسماخلا ةعاسلا ينو هسفن ىلع شيجلا اهذخا يتلا ةاداغلل ةلاحمال

 دفولا لع ملف حلا اذه دنا افا ناول نم هلا نضر

 ,سيئرلا بطخو ةحارتسالا بورض هل ايهتي ناب رماو شب و شهو
 هبسفن بسحب دفولا ءاضعا نم درف لك نرا لاقو اشاب نامل ماما

 دهاجلا ّط امو ًارهاج هسفن. ربتعي هلال شيجلا اذه ةيءم يف 0



 الو

 ةمات ةحار وا ةيهافر ىلا راني نإ

 ءامرمشا مول

 مفادملا تقلطاف كرابملا ىضالا ديع لوا مويلا اذه فداص

 ودعلا َلَع انعفادم تناك ناو نيلسملا دنع مويلا اذه فرشبًاناذيا

 مف 2 ل تا سد كا ها

 قو انك رتو انيرطتو انحوارعو اهتاوصا ايداغت ل يلويلك ةرب

 ماعلا ركسعملا بئاجي < عساو لهس يف ىلصم ةالصلإ دع 1 ا

 ةضي وع مر ىلا دبع خيشلا ديعلا ةيطخ ىل ىلوت ةالصلا ءادآ داو

 زي زع يدنفا نمحرلا دبع معا اا «(ةروص دعب يف ةأتسو )

 تنزتهاةيطخ ةيكرتلاب سيئرلا ذاتسالا بطخ ويبلحلا يدنفا دمسو

 طابضلا نيب ةدياعملا ترجمت عومدلا بيباش ترطتساو بولقلا اهل

 قي عتجا دقو ٠ نور هس نركح ام ض عيمجاو دفولا ٠ ءاضعا نيبو

 ' ليلهتب شيجلاو ءايلعلا لباقتو دارفالاو طا فضلا نم ديعلا ناصم

 اوماق مالسالا نم لوالا ردصلا لها نا هيلا رظانلا ىري ريكتو

وملاو ليف تاربعلاو ا مهضعب مئاصي مثروبق ع
 فقوم فة 

 لينك فطار نر

 راسملا يف صب وع مبرلكلا ربع يلا زيي
 اياطم هللا تيب جاجحي تراط اسم ربكا هللا * ددع ربك هللا



 كفا

 ميظعلا لبجلا كلذ لع اوفقو ام ريكا هللا « تافرع ىلا قاوشالا
 (ونلدزا ام ريتك أذل ١ تائيسلاو باطلا مهنع ت تلطخ هلل نإ تم
 4 تاجر دلا ىلعا اوقئراف مارحلا ر مل يعم اوركدو ةفلدزم نم

 ربكا هللا رصق وا مهنم لك قلحو ىن يدملا اورحن ام ربك ا هللا
 اوعفاد ف ربك اهلا 3 لاتقلا نيدايم يف ف لبانقلا تحت نودهاحلات شام

 اونج ام ريكا هللا « لاطبالا عافد ملاوماو ملايعو مهناطوا تع
 ةووروت اله نيك هللا « لاوتلا 0 ربصلاب رصنلا تارك
 ربك هللا رع و مهيدانم لهو 7 ءالغال هللا ليبس يف مهفويس

 سورلاو سيسنرفلا انءا دعا رهقنم ناس )2 زي زعلايوقلا هللا ناهس

 ندح يف مهنوصح نم نينم ولا لاج نم ناخيبس ( زيلكتالا اونايلطلاو

 ةرايزب نيدلا ءالعل قي رطلا لهس نم ناحبس ؛زي رح زرحو نيصح
 ةربابجلاقانعاهتزعأ تلز نم نايتس رثك اهللارسي ونيدهاحلا مهناوخا

 نمنا>بس « ةرساكالاباقر هتوربج فيسل .تءضخ نم ناحبس

 نيذمتولا نم كرانخلا نمناسببم ؛ ةرباع ةثا نين لع بلل نشك
 * ددع ريكا هللا ريثإو رصنلاب مدعو ةنجلا ملناب ملاوماو معسفنا

 توكلملاو كامملاو توبهرلاوةمصعلاو توربجلاو ةزعلا يذ هلل نجلا
 * ددع ربك اهلا ريجتو ىغط نأ رهادلا وهو رومالا ديلاقم هديب

 رثداالا هلا ال نا دهشاو هرفغتساو هبلا بوتاو هركشاو هدمحا



 كل

 منو هدنج زعاو هدبع رصنو هدعو انقدص هلأ هل كيرش ال هدحو

 ف نيدهاحا صخ هدعب ءىش الو هلبق ءىش ال هدحو بازحالا

 ربكا هللا ربكألا زوفلاو ليزجلا رجالاب هليبس

 ىف ريح هليلخو ةيفصو هلوسرو هديع ادم انديس نادهشاو

 مثارج نم ضرالا هب رهطو دالبلاو راصمالا هندي َّط هلل حتف

 هعايشاو هباحصاو هل 5 هلع كابو ملسو لصف مهللا هادف

 ملسو داهجلا قح هللا يف اودهاجو داشرلا ليبس اوعبتا نيذلا هبازحاو

 ربكا هللا اريغك ًايلست

 ةزوح نع نوعفادملا هللا ليبس يف نودهاحلا اهيا ايف دعب اما

 هعلاط ناك ديعس موي وه اذه و نا اولبعا هاجل نوماحلا نيدلا

 لذاو « نينموملا شويج هيف هبا رقت ديع ريخ ةيمالسالا ةمالا لع

 نيذلا ءراصمالا ءايلع نيبو ب هيف غمجو ' نيددلاو ةلملا ءادعا

 راطقالاهذهب مكشاصمو تراب زلجال «رايدلا اوقرافو لهالا اوكرت

 كما مكانين * راصتنالاو زوفلا ميظع نم هوقزرحا اه كنتو

 بر اضر تابثلاو ربصلاب منلن ذا ٠ دارفاو ءارما نم .:رودهاحلا

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناف هللا م ارشبو ٠ دابعلا

 * معنلا لجاب نوزوفتو ضوحلا هيلع نودرتو ٠ ممالا 8ع يابس

 نودفت يه ًاريغك هيلا اورك ذاو نوبلاغلا متئاو اوتبئاف ةئف متيقل اذاف



 م
 مك الا لعتلا ملأ دجي ال ديرشلا : سو هيلع هللا ىلص هللا لوسز لاق

 ليس يف هامدق كرعا نم اننا لاقو ٠ ةصرقلا سم

 لضفا لامعالا يا لئس دقو 21 لاقو نانا ا ىلع هلا ةمرح هللا
 ٠ ها هللا ليبس ف دابجلاو هللاب نامالا لاقف

 شيملا بطاخي ةضيوع ذاتسالا لاق

 دها دجي

 : ديغلا 8

 رغظملا شبجلا اهيا

 ديع مويلا اذه نا
 يداعالا ماهاوب رضاف

 راو ءادعالاب 2

 ربكأ دايعالا يف وهو
 ريكا هللا اوفتهاو
 | راوه ارنب حلو

 ليج 0 مكلو

 ذاشر كيل ماد

 ركشيف ىلتي اللا يف
 رفظم روصنم وهو

 رونا رصنلاب هبجو 2 روبص شبيج شعياو

 يلطرمب را يف
 ركسعملا يف ءادغلا ماعط لوالا مويلا يف دفولا لوانت نا دعب

 يهو نورب يرا ىلا رهلغلا دعب تابرعلا ب كك قندولا تاقنن لع
 اوذخاوهراضعا لجرت اهغاي الو ركسعملا رقم نع افصنوةعاس دعبت
 كب لاكو ةيعفدملا دئاق كب نسي اوععحاو قدانملا يف نولسني
 رهاجماب و ةدرحما نيعلاب دهأشو يلاهثلا قليفلا بر> ناكرا سيئر
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 ففوقوو مهسي راتم فلخو مهقدانحل كي ةرفلظملا شويجلا تايث

 ضيرعلا ليوطلا لحاسلا كاذ يف راتمالا نم تائم ىلع ءادعالا

 ركسع ةءاتم نم ىأرو مهولق ةوقب ال مهليطاسا ةيامح تحت

 لاك خيراتلا يف هل دبعب ملام مثودع لاتق يف مهغالباو نيدحوملا

 ةينائعلا قدانخلا لابجلا يدنفا نيسح دفولا ءاضعا دحا راز دقو

 هناوخا كراشو لاتقلا طوطخ نم ةبب رقلا فوفصلا ىلا لصو ىتح

 ءادعالا هوجو يف تاصاصئرو لبانق ضعب قالطاب داهجلا يف

 ضعب أعدو يبوقعيلا ميلس خيشلا ينورب يرا يف بطخ نمو

 لك بيقعو ماعط لك بيقع مهب ةصاخ تناك ةيعدالاو قاف

 تاباغلا نيب يبعتلا ريكو وصتلاب دفولا ةروصتذخا مث ةرايزو 1

 هنوفج ءلم ماني ٠ اولاي يف ماعلا كسعملا ىلا دفولا داعو تاجرعنملاو

 مويلا يف ىف دفولا هب ماقام ٠ اذه ٠ رابنلا يف دهاش ام هنويع ترق دقو

 لئاسر حابصلا يف ثعب ناك دقو برحلا را د يف همأقم نم لوالا

 ةؤيشملاو ةبب رحلاو ةيلخادلا ةزادظنو ةناطلسلا ةرضحلا ىلا ةيقرب

 ناسل ىلع دفولا نم ةئنبت:اهشاب . لاحت دما ةيروس يف ماعلا. دئاقلاو

 مارتحالا نم ةعلق قانج يف 4 ىلا ةراقأو دعبلا دا هك
 دغلا نم ةفيطللا ةبوحالا هن : ءاخ ةيناطاسلا دونجلا ةعصب ارو

 اهردق هتمبم مثريدقت و دؤولا د ةموكملا ةيانع غلبم نع برعت



 ل[

 مدراولا تايقرلا برست اذه

 نيطسافو ةيروس يف ةيماعلا تالا ىلا

 يناطلسلا سماخلا شيلا ركسعم 0
 ينوي املا شيملا ل ىلا ملوصوب ةرشببا ٠ كتبقرب ناب 1

 ىجضالاديعلاب ةيناطلسلا ةبتعلا ىلا كي ربل 0 متعفر يت س مالا
 ىنسالا يناكولملا رورسلا تعدتساف يباعلا رظنااب تقمر دق لدمشلا

 ا

 دائوف ىلع

 ةيلعلا ةئيملا سيئر يريقشلا يدنفا دعسا ةرضح ىلإ
 سماخلا شيلا ركسعم ليز نيطسلف و 1 روس نع

 ىرشنلا تاه َّ ١ هع كلا متبقرلا ةط .ءاورورسلا يل لصح

 نايبل ردابا اناو ىت ل اديعب ةئنهتلاو ةمرتحلا ةّئيهلا لوصو ةمالسب
 قاثنمت ع مدقا و ةفطاعلا هذه ّ ملص ىلا ي 1

 مظعالا دئاقلا لكو

 ةب رحل رظانو

 رونا
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 نيطسلفو ةي روس نع ةيلعلا ةئيحلا ةسائر ىلا

 سماخلا شيجلا ركسعم يف .

 ةعومجلا يثو ةمرتحا ةئيملا هتبلط اب بلقلا قامعا نم كراشا

 ةساجلاو ةيجلا لاغت ةبوبحملا اندونج عم لعلاو لضفلا يف ةلماكلا

 ىلا ءاعدلا رركاو يهطقلا رزوملا رصتلاب انمالعا نرقي ناب بيهملا

 .نرعع نيمبسملا بولق ّط حرقلا لذدي نا ءامسلاو ضرالا ءىراب

 ا مكفاطلا ميل كك ًاراش بيرق

 يذاع

 قريقشلا ىديفادتسا ىلإ نيماخلا نديللا كتم لشق نم

 نيطسافو ةي روس ةئيه سيئر

 الا شيجلا ركسعم يف ىعضالا 0 ةالص ميادالنتم انا

 ,غالبا وجراو ةئيلا ءاضعا عيمج ديعل اب يتئنمت اوغلبت نا جراف

 هطابضو سماخلا شيجلا ءارماىلا شبجلا دئاق اشابلا ةطساوب الس

 عبارلا نكمل دئاق هدارفاو

 ةيرحلا رظانو

 لاجدجا



 ف ال

 ليبابا بحاص ةديصق

 ' ولاد رمزلا لالالا يف
 لالملا ريغا ىزعي رخف لك

 هنم تاب نم لك هللا سرح
 و راهم ةهنم ءالالت

 ىلا الآ لالحلا ءانمنا ام

 1 ردقن يسود باقك هم وهو

 اذهو لالظلا هونص ىجم دق

 اط تقفخ هدونب ام اذاو

 ١ ابلظي دوساو
 هيف ةيزملا كالت اعدب سيل

 ةيفو"# ىءاوبا 4 رح 0
 كاسح لوألا ّ مالسف

 .ب عرت ُ

 جلا سوفن 5 تان كات ين وهف

 ار نأ ةأ 08 ايلا يدوي يذهبو

 اوساقو جي رجلا او | ا اموق يبح

 دعلا ةدل اوفح لب مونأا اور

 لاوزال ةضرع لظلاك وهف

 لالظ تحت « داشرلا » نامايف

 أ يلايلاو ىجدلا ةلظ عداص
 لاطبالا مغرم نامع فيس

 0 لايذالا بحاس شيلا لع

 لالضلا شيج هابش يف ىجب دق

 الاقالا ةحرا نعرلا نم اتز
 لاتقلا تاعئار برحلا ىلغلب

 « يللاعملا ىدحا هالع نموذه »

 | لالبالل داع دق ميقس 31
 | لامعالا ملا

 | لاضنلا موي مادقألا حور ش
 | لاقصلا_تافهرلاب الك ح
 لاوهالا ملظعا ةاياولا هس

 | لالزلا بارشلا درب اوفاعو ش

 اصل اد ريخ



 ل|مقهس

 لابنلا قوف يسقلا بدحت ىح رجلا ىلَع عولضلا مهنم تبدحأ

 يلاسب سيل خي رجلا حارج نع نكلو هيوذ مهنم لاس لك
 لاومالا سفتاب ًاوفع داج ضعب و سوفنلاب داج مهضعب

 يلاوعلا رودص لع يلاعملل - سوفت اهوصخرادق مثوأر ذم

 لامو لانم نم شراه امو .٠ نعام لك مهتايح يف اوصخ]

 يملاوغلا سوفننلاو لاملاب ناط والا اورشدةىلوالا ىلعءالسف

 دي جي

 لدربا نيس 8 ؛اعي رولا موي
 ةليقث احورج يحرجلا تايفشتسم دفولا راز موبلا اذه يف

 ةفاظنلاب ةيانعلاو يوادتلا نآقلاب ننغتلاو ماظلا ةدوج نم دهاشف

 ةيعيبطلا اهرظانمو اهئاوه بيطو .نكامالا لاجو ةعصلا ظفحو

 ةيقارلا تايفشتسملاو ضرالا حاصم ىقرا يف الا ليثم هل سبل اه

 نيب تاباغلا ظسو ف. تايفشتسم نه :نولسملا نمعن الذ ةنيدحلا |

 2 ةوكو ديدج رصع يف هلاحرو اندنج نال ديداخالاو نوصل

 قادم يو مئنفلا تاكولب ضارعتسلا دهش مث ٠ ديدحلا نم اني |
 هش هي .ءادعالا فوفص نم زوصنملا اهكيج اهنَع ىلا زولارتلا |

 سماخلا شيجلا دئاق أشاب تامل روضحي كلذو يلوبيلك ةريزج

 هتارايعل رحرتملا وه هبرح ناكراناكو دئاقلا هلاق امو هب رح ناكراو أ
 "م 2 .٠
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 ابمانتغا ةينائعلا ةمالا رخافم مظعا نا : ةيكرتلا ىلا ةيناملالا نم
 صاصرلا لاهتسال املاص هلعجو نيب راح ا اهئادعا دي نم حالسلا
 ءارجاو هب ءادعالا ةب راحل صوصخم شيج فيلأتو هيف ينائعلا
 اذه تاو اهرباكاو ةيروسلا تايالولا ءارلع لجا رومضحب هننب رجت
 * نيردلا لاجر ماما هميظنتب هدبلا بيس هحاجت نفقحب شيلا

 دنجلا دارفا نم درف لك نا يريقشلا يدنفا دعسا سيئرلا هباجاف
 نع مفادملا شيلا ناو ءادعالا عراود نم ةعراد ةياثب ناك يناهعلا

 ةمالا لعج ميرح كتراكزا م متدايقب وه يذلا ةعلق قانج
 ماهوا رشبلا سوفن نم لازا 1 راتلا اهاسني ال ةأح ةيمالسالا

 متخ دقو موهوملا اوهب ضرالا المت تناك ينلا ةبراحملا لودلا ىوق
 باتكلانم رشع ةءارشب راد هنولا يدنفا فيطللا دبع زاذجلا هذه

 لع هدي مفار اشاب ناجلو مارتحالا فقوم فوقو سادنلاو زيزعلا
 ةوالتلا هذه تناك هماما ىلتي امل ايظعت يركسملا مالسلاب هسأر
 اوطيحيل نينمثولل ىركذ اذه يفو هيلا راشملا اشاب نايل دئاقلا حارتقاب
 ّ يالسالا نيدلا رئاعشا مهميظعت نم ناملالا داوق هيلع لع
 ترثات يذلا عاتجالا اذه ضفنا مث مهعم ةفالخلا ةلود فلاحت رنا



 سيعمل موي
 يف يهذ ماعلا كلا يف ءادغلا ماعط دفولا لوانت نا دعب

 غالبال ةطروفانا هي برحلا ةحاس ىلا ةيلاوز ةعباسلا ةعاسلا

 ةيروس لها مالس ةعقبلا هذه كيس طبارما يناثعلا شيلا
 ركرم ةحاس برق يوك موق ىلا دفولا لصو الو نيطسلفو

 ايف ةدلاملا عئاقولا بحاصو ةطروفانا لطب هأ 0 تفلت سا

 لاو لاطابضلا نمةيظع ةلمحو هب رح ناكرا عم كلب لاك ىنل ئفطصم

 بطخ م © دحاو ناسلب دفولاب تبحر 8 اء خمرب لاح ةقرف تضرعتساف

 ةهح نم ا دابجلا ىف ف ةيطخ ت توري يتفم امن يدنفا قطصم

 عا دعب ينأ ) ةيعماس سوفن يف عفو همالكأ ناكف ايندلاو نيدلا

 بسانملا ءاعدلاب باح يتغم يسيبعلا يدنفا 9 دمه ةلفحلا مخ

 فوف ق 00 2 ضار ةعبالا اذه لالخ ودعلإ ة ةراي ط تناكو ماقلل

 اولضوالف ردكي ام ابنم ثدحي مهنا الا 0 سوئرا

 عاونا دعا كب لاك فطضم شوبجلا هذه دئاق نآذ ركسللا لا

 رم مينم دنجلا نم دارفاو قيسوملا مهتلبةئساف فويضلاب ةوافحلا

 انلواةساخلا باعلالا نم كلذ نيف رخإو سرتلاو تفسلاب بن

 دئاصقلا ضعب تيلتو ةوبقلاو ياشلا اولوانتو ماقللا مهب رقتسا

 دئاقلا ةبعص ةطروفانا يف ةورذ ّلعا ىلا ريسملا دفولا دواع بطخملاو



 بس[ #رنيس -

 نو هني سلو 0 هماما رحبلا دهاشف كب لاك طصم

 انهاش اك رحبلا ضرع يف ةدار طو ةرخآب 510 دهاشو رح اح ودعلا

 ءاج فيك دفولل حرش دئاقلا اذه ناك اني وودعلل ى 5-0 رجلا مايخ

 كارعلا دّتشاو لحاسلا ا ادد جرخاو ةيضاملا ةئسلا قودعلا

 هناكميف مثررش فيقوتو ميرباد عطقل لمح فيكو اندنج نيبو هنيب

 ودعلل ةرايط 3 لبق يذ نع 0 اوطخن نا | اوعيطنس 1مل ىتد

 مهس# لو نيدمتحلا نع تيمح اهنا الا سؤئورلا قوف اضيا قلحت

 ءادغلا ماعط لوانتو ركسعملا ىلا دفولا داع مث -!هتافوذقم نم ىذاب

 كاذ ماكو ءارعشلاو ءابطخلا سفانتف كب لاك ىفطصم ةدئام ّط

 نيسحو ى يباحلا يدنف أ دمحمو ىوامر لا ىلع خبشلا ارو 06 مويلا

 6 ركل ع خيشلاو و باتنع يتم يدنفا فراعو لا الا يدنفا

 قب ا .تعفردمو يبساتالا يدنفا ْ فوتو ويبوقعلا ميلس خيشلاوةضي وع
 ردي دمع خيشلا التو زي زع يدنفا ترها دبعو ةحافت يدنفا

 كب لاك ىفطصم لامعا فصو يف ةقئار ةديصق يناسعنلا نيدلا

 فرحلاب حودملل سيئرلا خيشلا اههجرتو اه داعتساف روعش هلكر عشب

 ةبطخ يريقشلا دعسا ٍعْشلا بطخو هب 0 نررسلا لحد

 مظعا احل نأك (دعب اهيب رعت لعق أنس ) ةيكرتلاب ةعاس وحن تقرغتسا
 0 فم

 ةللل صلخم لوقي ام عبشتم بلق نع اهرودصا سوفنلا يف عقو



 ل

 روضحلا اهل قفص ةبطخب كب لاك ىنطصم دئاقلا هباجا م 1 ةلودلاو
 شاب ةبترب يدنج ضيا انه ركسعلا يف بطخو ًاريخك اقيفصت
 لاقف بذع ناساب هيدا فراع ةهعما يلح يلاهان شي واج
 دوعن ال انه رثا ودعلل ماد ام اهيلا دوعن نأ اننا ةي روس يللاهال اولوق
 نييئرلاو روضحلا ىكبف ًارايد هنم قبن ملو ميلا يف هانعضو اذا الا
 كلذ لالخ دونجلا ناكو ءاخالا ةفاصم ه وداصو همالكل ةصاخ
 ارم روهزلا هل نومدقيو دفولا ةحارب , ةقئافلا ةيانعلا نونعي

 همدقع ًاجاهتبا

 مسقل اكبهذ ماسقا ةتسدف ولا مسق ءادغلا ماعظلوانت دعب و
 1 ءاضعالا ىلع مويلا اذه ناكو بر لا طوطخ نم طخ ىلا
 تناك لبانقلا نال كالذو يلوبيلك ةريز> ةيش يف ًارل ظخ مايالا 1

 هفئاذق قالطا يف غلاب راهنلا كلذ يف ودعلاو مهسوور قوف نم رمت
 مم يف مدق ًادفو 1 0 لبق يذ نمر 0 هلباتقو

 نالب ىذاب دحا بصي و 0 هللا نكلو أعم نياهالاو شيجا عفني
 قانج يف مهتحص تنسف فارما ضعب مهب ناك ءاضعالا ضعب
 ةظروفانا يف مقاوم ةتسلا هماسقا وا دفولا فاط نا دعبو ٠ ةعلق
 دعب اوداع ليثت لمجا انشيج ءانغ مل لثتو ىربكلاو 0

 نيذذلتم نيم ماعلا 0 تم ىلا ليلا نم لوالا عيز |
»2 
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 اوناك دنجلا دارفا ترا ةعقوملا هذه يف راظنم نس>او اودهاش 5

 يذلا صاصرلاو ليانقلا كيتاه ماما انئارلع ت تا ْب نم نوبل
 داز

 ءادءاللاندنج ةلباقمنم اوبجع هايلعلاو ابلاوتو اددع ري زغلا رطملا َّط

 نوكحاض و ةيماحلا نارينلا كلت
 زوفلا نورظتي نورشيتسم

 زوملاو بيبزلاب ةءولمم مهبويجو رفلظلا وا ةدامشلا نيينسحلاىدحاب

 ةيسادأ ناوأب منايا 5 اءطأ اوزوللاو
 ةصوصخم

 دي د

 يريقشلا دعسا خيشلا دفولا سئر باطخ

 ةطروف انا دئاق ةدئام ىلع

 كي لاك ىفلصم

 ترم ينلا ةثالثلا راودالا ىلع لكنا نا اذه يعاقتم يف ديراال

 اذه انموي ىتح للوالا اأن ذنم ةينائعلا ةموكحلا ع
 نيخروملاناف

ي ل ىت -- كلذ يف | اوعسوت دق مهعزان فاللي >ا
 الاقم اوعد

ايح ةلأسم تيفي ىت>و لئاقل
 لئاسملا نم ةيناهعلا هلو || ة

 ةطيسلا

 ىلع

 اقل

 اذه ياقم يف يي اناو ديرا امناو سس انلا رك ١
 لاما 8 يف ملككا نا

.رضاحلا ةلاحلاب الو ناكبب نأشلا نم يه
 نأ اهل نااك قى ربك ةقالع َه 

 7 عضاخلا ءاوس ةيمالسالا ملاوعلا دنع ةيناثعلا ةلأ اهل يف ًايظع

 و ةسدقملاةيمالسالا ةفالخلا ةظبارب ابعم ظن 1| ا"اناطلطل
 ا ا ل ل



 از

 رابثعاب ينالسالا ملاعلا ةلأسم كلت ىلوالا ةلأسملا نم ًاعوضوم
 ةيلالقتسال الا ةيعاتحالا 5 ايحو ةعو ومجلا

 راودا ةي هل ضرع له يالسالا ملاعلا نع لئاس انوا

 ددهو فرج افش لع ةِلالقتسالا هتايح لعج ماع رطخ هتايح
 يتلا بئاضملا تناك ما ا ةيءالسالا بوعشلا |

 لود ضعب وأ ةيم ل ١١ ضعب عب ضن م ةيعضوم هب تت م

 ةيمالسالا كلاملا وا رس ف رنات 1 نوكم انا ريغ نم مالسالا

 فوخ الب لأوسلا اذه نع باوجلايف لوقا نا ردقا اناو يرخالا

 1 ةئاكر ااتده ناتديدش ناتفصاع ةحاسإ تر م مالسالانا لجو الو

 1 لكو نيترع دوجولا ةعقر نم هر ثا ايقعت نا اتد اكو هنايثب | اتع* :دعزو

 ةيالسالاكلاملا ضعب و | ميلاقالا ضعب زواحتي م ' امثريغ يف هيلع 0

 هاهي راغموضرالا قراشم يف ةنوكسم الطس ىلإ إء ةرشتنم تناك يتآل

 دسافملا نم اييلعاار أ طا 3 ةيس اعلا هل اودلا لالختا دنع لوالا ةرأل

 ةفالخلاةلود يف يو ةيناعلا ةلودلا تن ةدص نا دعب ةيناثل او ةيعاتحالا

 ملقالا كلذ ةقربو سلبار ص ملقا مشل [ء نيلسملاو مالسالا ةيماحو

 انلاطيا ةموكح ىل | ةيسيسملا ةحنار نم ىلاخلا ريدحوملا ريهاجي صاقلا

 تبحسلا نأ دعبو نيلسملا نم هيف نم ةياجح نع اه رح تفرتعاو

 ةثولم لشفلا لايذ داب وكملت يلا مى لا تايالو نم ةينائعلا دونا
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 سلب ارط نع قلختلا رثا لع راسكتالاو ةيزملا زابغب

 اهضاقنا َّط مقي ف ةفولخم تامل ةيسايعلا ةلودلا تلطقس

 هقرشلا كي مالسالا ةلاكم ظفحتل ,ةعنمو ةوق“تاذ ىرخا.ةلود

 تالي ود ةيظعلا ةلودلا كالت ضاقنا نم ىنب امناودضايح نع دوذتو

 لا نم الدب, ماللسالا ع ا 0 نك ةرثك ىصحن ال ةريغص

 اهب نيضهانلا خي راتلا يسم يلا تاليودلا كلت هل أجاي نوكي
 يف ةيمالسالا 0 تدرك, ىئاوطلا كرام ا نياقلاو
 كولم ةدع دحاو ميلقا ممجاو ةيءالسالا دالبلا ددعب كلذ
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 ةراغ ةذابجللاو ايلغت ستفلا راصو نولسملا نحاطتو
6 

 نوماس مالسالا ءادعاو اذه أضعب مهضعب ينفي [

 لاجرلا نولتقي و 0 نم نوصقنيف مثراد
 | 0 ,, ايلا

 نع تدك

 هتئاكم مالسالل ال تداع ىح م الاس الا فئاوطلا َّط نيبلغتملاو

 خودو ثاح وتقلا مف نم هداقحاو هدالوا نم هدعب 0 َ ىلوالا

 1 نم كالامم 5 هدع مهناطلسا ناد يذخ كلاملا



 ا

 مك مهف ناكدقلو ةينيطنطسقلا مستفب ري الا ءاضقلا نيبطازب زيبلا | ىلع

 هسفن ىلا فرصنملاو ةيعرلا لاحيف رظنلاب ينعملا ريغ ين ىف نآشلا وه
 يللا وعضو مالسالا تاتش نم قرغت اما 0 لا لك لع مهنا الإ

 مهلاغتشا عم متو لبق نم هب نوملحي | ةوكي ملام للملا نم نيلسملا
 تسرد ينلا نيدلا رئاعش ءايخا ىلع لابقالا لك نولبقم تاحوتفلاب
 مهمأيا يف معلا سرادم 2 يبنلا ةيمالسالا مولعلا 0

 ناطاسلا دنع ىلوالا ةناكملا مل تراصو ءاململا رثكو هقوس تجارو
 اما مهنود رما مريب الو مهنع رم ا متكي الو مهنم سلاح ولخي ال ىتح
 دقف هبادأي مهكستو مدايقنا 9 هبال 3 عوضخو نيدلل مم ارتحا

 بحاصو ميظعلا كاملا كل اهلس نا كيسحوةباغلا كلذ يف اوغلد
 دحا يف ةعمجلا ىلص ةباعصلا نمز دعب دحال قبست مل يبا تاحوتفلا
 ام ةلمج يف هبقلي ربنملا ىلع بيطخلا عض اهحتش نيح رصم عماوج
 جاصو كلذ نم بضغف نيفيرشلا نيمرحلا كلامي هباقلا نم ددع

 رخو نيفيرشلا نيمرحلا مداخ لب هلل رقغتسا الئاق هتوض لعاب
 انمويىلا مهتلود مايق ذنم ةَدنمو زع يف مالس "بالا لازاانو هناا دجال

 باوصلا 7ث ز ٠ رع فرصنم ق رخارخالا اليف كلذ ركنانمو اذه

 ءادعا نم دحا سلغت الب اضعب مهضعب نولسملا ىننال مالواو

 مهلع مهتح



 مس ل

 ةعرعز نيتالا نيتفصاعلا ىدحا هذه

 امو يليا مورلا يف لشفلاو نلبارط نع ىلختلا ةلأسم اماو هتايح

 مهتديقع داسفو مهتعامج قرفتو نيلسملا 1 لالخنا نمكلذ بقعا

 ةيدق عماطمل سلبارط تاه ايلاطيا ةموكح نا هليصفتف مهسفنا يف

 دوجو مدعأ هر 0 ةموكملا زبع نم مت او اهيف امل

 ا رئاخذلاو. ك رك اسعلا لاسرا اهتطساوب نموت اهدنع ةي ري ةوق

 10 ًاعافد كانه ةفي ا ودلا تعفادف تابجلا كلت

 ظله ةيرجلا م ملباتق رع نم رثكأ مدقنلا ن نع نيبلاطيالا تعنمو

 ةليلقلا ةوقلا هذه عاضخا نع اهزمع ايلاطيا ا الو ةنسللع ديت

 فود اهنع قتلل اهترطضا ىتح اهيلع ناقلبلا لود ٍبيلأت يف تعس

 رمل مورلا ةبيصم سلبارط ةبيصم ىلا اهيلع عمتجم نا نم

 ايف 0 ,ممْلا راثآ نم ناك لزانتلا اذه

 1 َّط اهنال ابن ةءودب نيكاتلاو املع نيم تان

 هناكس لك رظق ع نع ةيعيسم ةلودل لزاتتت 71 ابرحو اكلص دالبلا نم

 مايقو ةرادالا مامز زىلع ني ريضراقلا ط طوقس تلنس ام اذهو نرولسم

 يف ,باعج و ةيناع 3 ةموكملا يف يي مد دسفاو

 | ةياورلاهذه لوصف نم ف ذانلا لصفلا ًادتبا انهو : مماقم نس ا

 بلا اوزجت خويشلاب نوعسملا ثو ةرادالا مامز | اولتتسا نيدلا ناف ةنزلا



 هو

 لكشب برملا ةرادا نعو اهقافتا دنع كفا أود ةلك قيرفت نع
 ىتح مهتلع نمزلا نم ليلق ريغ ضمي لف اب اهو دنع رفظلا نمي

 ينكيناو حلصلا يف طسوتلا نوبلطي ل اودلا ضعب ارا

 راصيالا ت غار اذه دنع نادإد لا نم مهيديا يف ع امي ءادعءالا

 موي نم رايتخا ىلا نيلسملا رثكا فرصناو املا تعطقتاو
 ف"روعدوي اوذخاو مهتلو (] 0 دعب مهووش ىلوتي 2مل

 ماحتقا ناك دل هو« 1ع ةريخالا مه حايح ءايانودعيو ةيلملا ملام

 كنا هدعب تلشأ يتلا ةيمو معلا بورا هذه رامغ ةينائعلا ةموكحلا

 نيإسملا لامآ 0 | ةرطقلا ةقارا ن نع ةرابع ثداو ا

 ”اترفو انتكا ل ىلع ني روصنم مهسفنا اوزين نا موقع ىلع اما

 مهيدي ايف ناك ام عب نإقلبلا لود ةنواقمز ءاوزع نادعبا .سورو

 تناك يتلا قيفوتلا ناخذ الاتاو ودالاو تال "هلا نم نيخلاك لذ يف“

 0 5 تيحلا ا ةقناأ دق لعرخا لل نيح نم ساالا نيب رشات

 |.هتمظع ىلع سيسنرفلاو زيلكتالا يتاود زبع ققحت اكو لمالا تيم

 تللهت يلوبيلك ةريزج هبش يف مدقللا نع مث ليندردلا ماحتقا نغ

 نودقت ينولبسملا يصاو ةنورملا بولقلا ترشدت ساو ةساعلا هودحولا

 5 نيناتحا قيفو' فق ايلا ديب رع ماد امايح ناسنالا نا
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 ار رت مهنا ّض مدقتلا نع هل ع دنع يلوبيلك



 دسإ #5

 الو دعي الام مهنم اولتقو لمتحي لا لالا نم مثولمح عئاف ولا

 لاك ىنطصم ةطروفانا لاعب ميظعلا دئاقلا ناش نم ناك 5 ىصخحي

 ذاقنتسا فِي لضفلا ناك دقو ةيناثلا ةفصاعلا ين هذه * مبعم كب

 اناف كلذإو. ةينائعلا ةموكحلا ةطساوب اهلاوها نم ةيمالسالا ةمالا

 ةلود مدخت 1 نيدشارلا ءافلخلا رصع ءاضقنا دعب هنا لوقن ناردقن

 ءاعدلاب مالكلا متخ مث ٠ ةينائعلا ةلودلا اتمدخ 6م ةيمالسالا ةمالا

 نيش

 ان يدنفا فطصم توريب يتفم باطخ

 يلويدك هريزم مس ضرا نم ل روقان ماس يف

 ةازغلا اهيا مكحيع مالسلا ماركلا ءارمالا اهيا ط مالسلا
 هللا هديا نينم وما ريما انالوم نا. "لجو زع هللا ليس يف نودهاحملا
 مفادي ونيدلا ظفحيل ريفنلاب رماو داهجلانلعا نيب رقما هيكمالب ىلاع
 نيكف مالسالا دالب نم دل ىلع ودعلا مين اذا بجاو اذه و نظولا نع
 ةيمالسالا دالبلا ذخا داراو ةيلعلا ةفالخلا ةصأع ىلع مجم اذا
 ماعلا ريغنلا وه اذهو نيلسملا عنمج لع نيع ضرف داهجلا ريصي ذبح

 نراطاسلا انالوم مظعالا ةفياخلا وهو مامالا هب رم ثيحو

 ةلوقل ةبجاو هتعاطاف هرصنو هدييأت هللا مادا ناخ داشر دم يزافلا



 بإ سالدس

 - رمالا يلواو لوسرلا اوعيط'و هللا اوعيطا اونمآ نيذلا اهيااي ىلاعت ||
0 

 دهاجي نأ هيلع ب لب هنع فلختب نا هب رعا نأ نوح ال كلذاو

 ًالاقشو قا اورفنا » ىل !امت هلوقل ًالاثتما هسفتو هلام هللا ليبس يف
 « نولخأ ع 200001 مكسقتاو ركاب اودهاجو

 اورقناف مترفتتسا اذ ذاو ملسو هي هيلع هللا ىلص هللا لوسر اندبس لوقو

 هيلا اوجر خاف داهملا ىلا جورخلاب مامالا كرما اذا هانعمو
 اولختمانيدلا لاطبالا ةمدقم يف نودهاجلا اهيا متنا نك دقو

 راش: تاعا:ىتلا هتلوذ ديأت و هترصن ىلا اورداب و فيرشلا هرمأ

 نم هثرهظا اع ديحلا هخي رات ىركذ مايالا هذه يف تداغاو مالسالا

 هللا لوقب المع ةميظعلا ةوقلا نم هتدعا امو ديدشلا مزعلاو مزملا

 ءالع دوفو تلبقا اذهلو- ةوق نم متعطتسا ام محلل اودعاو العو "لج

 انالوم ةرضحلا ءانثلاو ركحذشلا تابجاو مفرتل ةيروسو نيطساف

 فرشا يدبتلو ماظعلا هتلو هد: لاجر تارضحلو مظعالا ناطاسلا

 ةباينلاب و انع ةلاصالاب كين نحت اهف لسابلا رفظملا هشيجل تايمتلا
 هومتزربا ام نأ نظولا ةامح ايو ةلودلا راصنا:اي ٠ ناطوالا يب نع

 ةفالخلا ماقم نع عافدلا يف ةقئافلا ةءاربلاو ةيجلاو ةماجلا رثآم نم
 ةايلجلا ةفصلاو- ةيناعلا ةيارلا فرش ىلع ةظفاحما عم ةيمالسالا

 ةماقتسالاو ةماهشلا نم. هيلع متنا ام ملاعللو انل رهظا دق ةي كلا



 تل[ عا

 مكماداو يلع كراب و ميل هللا كرابف ةلملاو ةلودلا ةبحم يف الخالاو
 ايندلا ىفركذلا ليج مككمو ةلماكلا ةيفاعلاو ةلماشلا ةعصلاب نيعتم

 ةرخألا يف رجالا ليزجو
 ناو دابجلا ةيار تخت ملا ناو فويسلا لالظ تحت ةنجلا نا

 زوفلا نم هلل دجلاو ةيادبلا يف هوةزرحا ام ناو رصنلا ربصلا عم
 يف نوزرحت مكب ةمالا رئاس رشبب و انربشبب متادلا قيفوتلاو ىهابلا
 حرفي ذئفوي و هنوغو ىلاعت هللا ةئيشمب رفظلاو حاجنلا مات ةياهنلا

 تماس ناطوالا ىلا . ىلاعت هللا ءاش نإ نودوعتو هللا ىصنب نونمثولا

 ني زئاف نيراذلا ةذاعسبو

 ضرفلا اذه ءاداب و موصلاو ةالصلاك :نيع ضرف دابجلا اذه

 هللا لوحي مالسالا قبب و ةلودلا ظفحتو نيددلا ظفحي و ةمالا ايحت

 ش : : : متنا ام ّلَع نودهاحما اهيا اومودف بناجلا زيزع ةكوشلا يوق هتوقو
 يف هللا ةملك نوكتل داجلا قوقح ءاداو داهتجالا ءادبا نم هيلع
 هللا بحب اووصنعاو اولخت نا لبق هب هلل 3 21 ايد اورصناو ايلعلا

 هاوس هللا نأ اولعاو نيرباصلا م هللا نأ اوريصاو اوقرفت الو اعيمج ١ ا 2 7

 هللا نا هوانث لج لاف ني زعلا هباتك يف نيدهاحلا لع ىنثا ىلاعتو
 عارم 7

 نا ريخاو صوص رم ناينب مهن اك افص هلييس ُق نو ناَعي نيذلا بحي

 هللا ليبس فِ اولتق نيذلا نبسحت الو لاقف:هدنع ءايحا ءادبشلا



 تمول

 .نع فيرشلا ثيدخلا ف ءاجو نوقز مهر دنع ٠ اا لب اناوما

 ليس يف دا لاب ملل لاك هنا لسو هيلع لا ىلص هللا لوسر انديس

 :تربغا نم ٠ ماو ملا هب هلل بهذي ةنجلا باوبا نم باب هناف هللا

 هللا ليبس يف رابغ م ال. رانلالع هللا همرح هللا ليبس يف هامدق

 كيبل دعوو# ىلاعت هللا دعوب نودهاحما اب عا اورشباف ٠ منبج ناخدو

 هللا نك ءاقللا دنع اولوقو اوحيئاف ف متيقل اذ اذ ذاو نيمالا قداصلا

 اركلا هباحصابو ملسو هيلع هلل ىلص هللا لوسرب ءادنقا ليكولا عنو
 7 مدازف موشخاف كك اوعمج دق سانلا نا سانلا مل لاق نيد

 م سس ملضفو هللا نم ة ةمعلب اويلقناف ليكولام علو 0 اننسح اولاقو

 بر هلادجلاو مظع لضفوذد كلو أ ناوضر اوعبتاو « ءوس
 نيملاع ||

 د

 لابحلا يدنفا نيسح ةديصق

 كي لاك ىفليصم د روفاثا لطب يف

 لاخملا نع زعبي ردق قطصملا يعماي كل

 لالصلا كانا ما 1 نع ف انج تكا

 لابجلاو لقاعملا طسو 2 ىركلابيط مهتمرحا
 2ع

 ايوا ل اكههتيقسو ىدرلا معط مهتقذاو



--- 

 لالحلاتايارتمفرو 2 مثردغ ةبار تكن

 لاقصلا ضيبأ اورعسلاب نا نيد ترصنؤ

 لاكلاوخاوىفنطصملات ذأف اذه يف عدب ال
 ديد

 ةضيروع 6 ركلا دييع خيشلا ةديصق

 ْرطو فاما لب عارم 5

 ركذي لمعفلاب ءرملاو. ىلعلا لاك

 ركشف ىلتي رهدلا لوط ككذل

 امدح كلاش ناطوالا ىلإا تدعا

 نرفنا كلنم 'انا-انلا نك
 اللهم نيدتعملا ١ شح كش

 ربكم ةادعلا ماه كي كفيسو
 ةمهب كتم ةوداش ف تمدهو

 0 ال اكل
 ةراغ نش كر هدلا اذه فرص اولس )

 رعشم انيق ثوملاو اهت>رفف

 هد نوبرَص و 6 مراصب

 (رثعي مجينلاب وهو ىلو لالا ىجد



| 

 دئاق لوا غروبدنه ناك نُكل

 رصقم لاكاي 42! نوما أه

 ًارفشم تمد داوقلا ىفطصم اق

 رهشمو ضام ءادعالا ىف كفيسو

 راع اركذ خيراتلا كل يقيس

 نطست ءاسثلاب رون فرحلب

 [قرما لازما لطظ ف تلزا الق

 رونا رزوملا رصنلاب .كرجوو
 د داع

 لمرلا نيرشن 3 ممءطلا موب

 ةعاقلا ) ةملق قانج ةنيدم ةرايزل مويا اذه دفولا صصخ

 تابرعلا بكرو يوي آلا «ىطاشلا يف ءانيملا ىلا لصوف( ةيناطلسلا
 اهدهاشو ةنيدملاب هقيرطب رف اشاب يجاح ىف ركطاملا رقم ىلا اهنم
 ةدأام َّط ءادغلا ماعط لوا ف ودعلا فئاذق نم انا ا اعف

 ةديعبلا عالقلا ىلا تايكرملا يف راس مث كب .داهن يالا ريملا دئاقلا
 اهي 2 لمو 04 رابع نم ةضملا فال أ 1و ها ةنيدملا نع

 نودب ريطي ناريطلا قأِي ل ثيي قيضألا : لع ةفرشم يف 11

 .ةبرجت ترج دقو اهريغ وا ةدارط وا ةرخآب عد كانه ةيماحلا اضر
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 تاماكهتسالا داق كب تزع يالا ريملا روضحب دفولا ماما مفادللا

 عرتم اري ىلإ دال ةلاوز رع ةيداملا ةعاسلا دمي .كقرلا ذاعو

 انف ناو يف تكتفىنلا ةنيص 1١ لقاعملا دهاش نا دعب يلصالا

 ماب ىأرو ةرساخ اهب معا لع ةيقابلا تدرو انم .ًامسق تقرغاف

 يتلاةيوسنرفلاو ةيزيلكنالا م عراودلا كلت ضاقنا نيعل؟

 هرفس نم مويلا كذ يف يتا دقو ٠ اهقارغاب اهرش انلحاوس انينك

 ال 2 نر. دهاشهنكلو - ربلا ىر رط نمور ردلا نط نما

  قيضملا اذه نا فرعو ردصلا نئمطعي و دائفلا احل رسيو نيعلا

 ةعينمقرشلاو مالسالا ةعصاع ناو هماحتقا تناك ةروص ةياب ليست

 كلذ لع هلل دجلاذ ًالايخ ال ةقيقح مارت ال
 داي دج اع

 تبسلا موي
 مهسفناب هيف هواضعا الخ دفولل ةماع ةحاز تبسلا موي ناك

 سم الاب نشل ماعلا دئاقلا اشاب نامل ةلود عزو رصعلا تقو ينو

 يال اعادو مهعدوو هديب دفولا ءاضعا ىلع برحلا ( طون ) ةيلادم

 ةيدقلا هي دولا يلق 2 العلا ىلا هباطخ يف 0 مهتيانع ىلا

 ا ءالبلا نييناهعلا ءالبأ اكاذ ايناملاو ة ةينا اعلا نيب كيسا

 ماقملا ب ند قيلا باطخي سيئرلا هبأجاف ةي رجلا ةحاسلا هذه 2



 ع

 هيفيلحو ةفيلذلل اعدو روضحلا سوفن عي نسحلا قولا هل ن

 ءانهلاو ةعصلاو رز ملا رصنلاب رحلاو اسمئلاو ايناملا ل

 ركسعملا طابض هعدو دقو تالععملا دفولا بكر ءاسملا يفو

 ةناتسالا ىلا هرخانلا تكار ثيح ناب نا لاس ىلا الق اعاد

 بكرملا ىمرا دقو ةحارلا نم ةياغ لع يناثلا .مويلا ةحيبص اباضوف

 اومدقو اهتموكح نايعاو ةنيدملا هوجو هرازف سونافتس ايا لحاس يف

 ني ركاشجاهتبالا هبني رهظم مارك الا بورض نم اهريغو فئافل هل

 ٠ هتينطوو هتمبم هل

 د

 نملك قري زج ىبش ِف

 ستقملا بحاص اندحال ةلاقم نم

 يوه أاهلابحو انور اهتاباغو اهر رظانع ةبيطلا ةعقبلا هذه ىلا

 بوب ا نطولا اذه بحي يناع لك داق يوه نا هل قحيو مويلا

 دو نيدتعملا يداوع نم اهيلع فاخيو هتبرتب كربتلا يف
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 ءاهز نعم املا عراودو ءاهسلا ثارايطو تارحقتملاو تارمدملاو

 ىدلا ءاقلل هجولا ةعماب يذالا ىلع ةرباص لازن ال ينو ربشأ ةعبس

 تاصو ام رخخآ متو يناؤعلا لقعلا ىلجت ةريزجلا هبشلا هذه يف
 ذخالاو عافدلا بابسا لامعسا في نطولا اذه ءانبا كرادم هلا
 هذه الولو فاصملاو ةئيعتلاو رفلاو ركلا بيلاسا نم رفوا ظحي
 هبشلا هذه ىم نع دوذلا ليبس يف زيزع لكي ةناهتسالاو ةيانعلا
 هل امدابطضالا نم اناانلو ةيبروالا برحلا هجو تلدبنا ةريارطا

 لاب لع انل رطخي داكي
 لود تفرع اهفارطا رثكأ نم رعلاب ةطاخلا ضرالا هذه

 نم ىعما ةوق كانه نا نهم اسنرفو ارتاككا ايس الو عبرملا قافتالا
 د زكلبق نوينائعلا اهيلا دنتسا يتلا ةيحلالا ةوقلا يثورشبلا ةوق
 كا تارايطلاو تاصاوفلاو ليظاسالا ىوق اهنودو
 راصتنالا نم حاورالاو ةدئفالا جزام نيقي ايلا فاضي تاعقرفملاو
 ةينطولا 0 عيشتلاو يبجالا 1 ةياغ اهدعب سيل | ةا

 ٠ ةينجلاو

 « ةطروفانادو «يف ورب يرا كو يف برا تأهبج لعتفقو

 مقاوملا ينو 6» رعلا دس » ءاحنا لع تفرشاو « ةعلق قانج»و

 لازنلاو نءطلا اهيف دتشاو لاتقلا اهيلع روديو راد يلا ةعبرالا



 ل[عوح

 اندنحو 0 :طابضو انداوق وهب يدشن ثرخافو انشيح ءانغ ينبع ف ماظعف

 ةماعب انعرذتو نأش لكو ةلزان لك ف و اناىش انممض اذا اننا تنقاو

 ةعنم لودلا مظ افءا يفاضن را ثرلا اهب , عرذتي ينلا ب تاسالا

 00 نيعماطل اا | م ل هللا لع »م انماصتعاب انيضق دق اهو ءاضمو

 ةيرحلاو ةي ربلا اوعي مام مو سيسنرفلا او زيلكتالا

 بايعلا ردع ودعلاو ةعلق قانح عافد ىل ع يصف روش ا ةعبس

 را | ىئاعكلا ربلا رع يلا ىلا جرو 3 ارمدموهت اداعرو 4 ادارطو ةءعراودب

 قو وط هيلا لصو ا ىضقاب عرذتي و حالسلا ب 0 بئاتكلا

 عطت سلا م لع بلا ماحقتقا و معنا قاهرا ع نئفتلا 3 ناسنالا

 1 هشاج لازيالو موي لو ]وا هل يذلا ناكلا نعأرب ريش مدقللا

 الالطا ةيلع لطي انشيحو تاكا الو هل ل ةعوذ ال هليطاسا ةياج

 هلاجر يف لتقلا نو ةلاكقاو اناولا مالا ةرأسع موي لك هقيذي
 نر ناج اهعم دقفو اهدقف فلا ةئم وجنب هنم كلاحلا ردق ىت>
 ناو لني | 4 ةناكف يف وهو ريناندلا نم نيبالملا تام قفناو هلوطسا

 ٠ انام ةحابتسا نم هسفن هب 6 اه هللا لوحي لان
 نوقهت كا نأكو ةفالخلا راد حاتفم ةقيقحلا ف وه قيضملا اذه

 ٍبيخ ن نكلو عيباسا 5 ةعضب ىلا جاتحي ليس مهلمج ناب نيقيلا لثم َّط

 ع ةاوثما مهلع ىق وَلاَ مهتوشب مثدادتعا مههلع ىف يلو مهو اذ ىلوملا

 ه١٠٠١«



 حاالت

 مكمل س املا لوقعب ثبعلل هيو ملا ناو ةبغملا ءوس نم ةلظلا لاني

 ال هللا ناو رخآ يف ممالا ىلع زوجي الف موي زاج نا مئاب ملا كمن اك

 لماع لمح عيضي

 كل جز 55 . و لاه الا نم قرعرخأ مطق ةعلق قانج ىف انام نع انءافد نا

 ىأر نمو هللا ءاش نا رهدلا دبا انيف مهعماطم ّط ىضقو نيقفتلل

 ه2 انفادعتسا دهاشو لاعقلا قرط ق'انغادبا نم انع ءانيآ) ام

 نم هل يغذي أهو انشدج ما 1 انو انا انحالسو انقرطو اننوصح

 الا ايت ال لمع اذه ًالئاق هتوصب رب ضِيَرَعلاو ةريخذلاو ةنوملا
 ةداعسلا هل تدك نلالا كلذ رسيتب الو بت نا بحت ةمال

 اهلحاوسو اهداهوو اهداجنو يلوبيلك ةري زج هبش تاباغ

 اهنكلونيبناعلا ءامد نم ةيكذ ءامد كءوبر يف تاط دقل اطوبسو

 ةفرعم نع منث ءانثلاب ةرطع جي رالا ةيكسم مايالا نيبج لع ىقب

 ةينطؤلاو نطولا ينعم اوقاذو ينطولا ضرفلا ليبس يف اودهشّدسا نم

 0 ان 0 ةقلتنات ّط قيرا يذلا رهاطلا مدلا نا

 ام ليما كلا نما مب اوداف نأ. نوكبسو ةنجلا

 ةما اويل اتق 1 لمجع اذه : كلذ راعشو نيبيلصلا عئاقو يف

 اوأب ريو ةمظعملا ةفالخلا رامذ اومحيل هللا ليس يف مهسوفنب اودافو

 ةلودر 5 ىلع مهحاور راب اوع اذاحي و هامح حابتسي نا نع نطولا اذ



 ل14ال-

 نيمرحلا ىمح تمحو نيلسملاو مالسالا لم تعمج مدس ةيمالسأ

 يلوبدلك ةريؤج هيش ءاجرا َّط لامثلاو اصلا تيه اك

 تملثاو ترطماو ءامملا ترقاو تبرغو سعثتلا اهيلع تءلطو
 ءاضعانيب نماضنلا ةرث هذه اهيف لاخلا ناسل ددريت قرباو تدعراو
 مريغر ي زاللاو يدركلاو يقرتلاويبرعلا ىضق انه ٠ دحاولا تبا
 نويناثملا ظن انه ليقثلا ليخدلا ةيداع ءاسقثاو قحلا ةلك ءالعال
 هلها عبشأو تابلسسو ميلسو مئاقلا دبع اكن مل ملغننا نيبخ ىقرا

 ني رادلا ةداعس اتاوماو ءايحا مهتازغ غو ةينطولا حورب

 ينائع 11 ران ىف ةسدق

 ك! ىذتسو ةسدقملا ضرالا هللا سدق ام ةماع سم لكو ةصاخ
 مارتحالاو ماظعالاب روهدلا رثا روهدلاو لايجالا بيقع لايجالا
 رشبلا تبذك تنا يبارغتسالاو لوملاب ةماعلا برحلا هذه كدت 6
 ةيضقلا سكع مل تدكاو « ذوخأم روصحم لك » نا مهئأعدا يف
 فلاو: ةملاسمو ةبراحم كيلع مالسف « ظوفحم روصح لك » نا يش

 ةّدسس يلوبيلك ةري زج ةبش ضرا

 .كجورمو ةبيظلا كحول اتضءادهش ماظع ىلع ىضرو ةمحر فلا

 ةيدرمزلا كتاعلثو ةيسدنسلا
 دع ع +



 ها

 لدربا نيرشت ١١ نيئئرلا موي

 اشاب رديح !ذرم ىلا احابص ةيلاوز ةنمانلا ةعاسلا دفولا لصو

 اوبكرف هرماب نوُماقْلاو هتلدا ءاجو رسجلا ىلا ةنيفسلا كر كانهو

 ةمالسب نوئنهملا هيلع رطاقتي ذخاف اشاب نيهاش لزن ىلا هئاضعا عمم

 دهاش امال ركذي' هدالب ىلا 'تايقربلاب ثعبي مبضعب ذخاو ةدوفلا

 دئاقىلا سيئرلا هب ثعب امو يجلالا قيفوتلا راثآ نم ةعلق قانج يف

 ركسع»يف هماقم ةدم دفولل هالوا امّلع ارك اش ةيقرب سماخلا شيجلا

 : يت الآ باوجلا هءاؤ فطللاو لضفلا نم هشدح

 نيطسلفو ةيروس نع ةلضافلا ةيلعلا ةئيحلا ةسائر ىلا

 ةداعسلا راد يف

 **:1 لوالا نيرششت ٠١ غي ةخرؤملا ككيقرب لَ ًاباوج

 عافد عفاد يذلا ان كل 0 ناب 8 نطرح ناب ف 0

 عج انسب ةيناثعلا ةنطلسلاو ةفالخلا ناد 0ع لاطال

 مالس يناؤعلا ش 3 غالبا و .ةخسارلا روصو ة هيب 0

 0 ور ا يف ثدحا دق نيمرتحلا نيطسافو ة ةي روس يلاها



 ل

 ركشلاب ل ذَت ةعاد نم هياع 5ك لعجو حج

 مالا ثلا دئاق
 0 وو

 سوردناسنوفناجأ ديد

 ملم 1١ يف هارملا موب

 فرصنا دفولا ءاضعال سفنتو ةحار موي مويلا اذه ناك
 يف 0- مهتاريسال اياده جاو او ضعب عايتبا ىل ما هيف مهضعب

 دنفا نسحلا دبع جتافلا مماج يف يف سرد مويلا اذه يفو ٠ ةيروس
 "00 ل أ 5 هقفلايف قشمد ةذتاسا دحا يناوطعسالا
 سردلا رضحو هيف حارشلا ١١ هلاق ام درواو « تاينلاب لامعالا امنا »
 نيممعنملا ةناتسالا ةبلط نم ريفغ جو هتبلظو جتافلا ءالع

 ساو

 ملم ١غ يف ءاعررا
 ةيعدالا كانه تيلتو يراصنالا بويا يبا دقرع دفولا از

 باتكلا نم تايآ راد هنزخ يدنفا فيطللا دبع ًارقو ةياطتسملا
 هذه هي عوشخ لصحو ة ةناع ىالا 3 ةظفح ضعب كلذكوز 5 زعلا

 ةطان ا عئاصم وأ نس م )هل اؤسف) شيبار ارطلار ادار راذ زم 3 ةرايزإ مث

 لمتلايف ةعرسلاو رهايلا م الختنالا نم اهيف ام دهشو مويأ اهب كسلا

 تقااو ّظ لا قعسأ لمعلا ناكر اهل ةعسأ دقو ةئيدحلا ت تال ل



 كمل كل

 نهادحا تلاقف دفولاب امهيف اتبحر نيتبطخ تالماعلا نم ناتثبا

 نم تامورحب هيف 0 نمر تالسملا ءاسنلالع ىضم : هلصح ام

 ها ن1 نإ رف تح نب ةقئذللا عئانصلاو ينيدلا ملا 0

 انئوايلع اي مماما تايلسملا تاديس يف اهو ليسلا ةنمزالا هذه

 نافتشي . ةطانخلا تانك'أمو ربالا سودورب نده اجي انيد ءاس رو

 هيناجالا عناصم نع هنينغا دقو يالسالا دنجلاو شيملا ةوسكب'

 ةنواعمب لاغتشالا انل رسسي ذا انيلع هللا ةمعن ,ترم كلذو مهتنمو
 م للا ل 5 رشنب انتيدم ترختفا دقو نيدهامملا

 بيجرتلا لك كمودقب بحرنو راختثالاو جاتبالا رظنب ةرضنلا

 مرايد ىلا لابقالاو زدلاب متعجر ىتم كلا ؟تمواع نم محرتسنو
 جحاتتفا يف ندبتجي نا نيطسلفو ةي روس تاديس انتاوخا اوفلكت نا

 ةيئاتشلا ةسيلالا نم عبارلا شيل مزاي ام لجال ةطايإلا تاسسوم

 دهع نم ريصق نمز يف سسا يذلا دبعملا اذهنم هنورت امو ةيفيصلاو

 ة.اجاف اشاب رونا مالسالاو ةلملاو نراطولا لجر يعاسب بيرق:

 نهداهتجاوتالماعلا طاشن لع هيفىنا عنقم باطخي سيئرلا ذاتسالا

 تاديسلانا "نحل ركذ مث ضبا داهجلا عاونا نم دعي ”نبلمت نا لاقو

 لعو ةيللاو ةينيدلا تادابعلل مزاللا ينيدلا معلاب تافلكم تايلسملا

 .نوأد ناك مالسالا ردص يف تاديسلا ناو ةيمالسالا ةديقعلا



 اد[ مهل

 ةدولم ةيمالسالا نيكل ناو ىحرجلا ةاوادمو نيدهاحملا 2

 العلا ناو ةيلاعلا نهراثآو نهرعشو ثيداحالا نةيادرو نوفراعع

 نونم هاضنقا امو هب هللا 'نوفلك اب تادي.لا مايق اوعنه ناو اوعنم ام
 لك يف نازي ناو ناز ام ةي روس تاديس ناو ناكملاو نامزلا لاح

 لهو :اتايالو ىف تايعمج نينم ناالا نذلا دقو .ىمرملا ةدعاسسل
 ةطساوب .نيطسافو ةيروس تاديس ىلا نومالس غلبيس هناب ةييطخلا

 ىف ديج ريثات همالكل ناكف ٠ نممراحو نهتلوعب و ثداوجلا قاروا

 ىلا ٠١ نيب نهروجا فلتخت ةلماع ٠٠٠١ لءعملا اذهيفو سوفنلا
 6 لك يف ةمات ةلدب ٠ 2 جرخي وهو اشرف 11

 دنع ع +

 مم ١6 ىف سبق

 مايخلا لمعو بايثلا ةطايخو ةجسنالا لمحم مويلا دفولا راز

 نم لمع لك يف ترس ىنلا ةديدجلا ةايحلا ةيدل تاحتف براضملاو
 زوةكب يف ةيذحالا لمعمو ةفابدلا راد رازو ةيذسلا ةموكحلا لامعا
 ماظننالاو طاشنلاو دجلا نم لع اعملا ا يف ىف هدهش 1 امهنم دهشو

 ا جتافلا عماج يف سيئرلا سرد راهثلا اذه يفو
 ظعاوملاو ماكحالا نم ديحلا نآرقلا هيلع لعشا ام هيف نيب 5



 ا

 اا عا سما ىلع ناو ايدلاو نيدلا حالصأ ةعفانلا دئاوفلاو

 ةسمح ءاهزب نوردقي اوناكو روضحلا رث اف هومههانتيو هريس

 لكلاو هبحر َّلَع صغو دحال لح عماجلا مرح يف قبب م فالآ
 ةغبانلا ذاتسالا هلاق اه يعم

 ءاثا ةياعلا سرادملا ةذمالتو ةنطاسلا راد ءالع ناك دقو

 نم هتباتك مهنكما ام نوبتكي مالقالاو قاروالا مهيدياب سردلا

 : هيت الا لئاسملا لَم رودت هتصالخ تناكف سردلا اما سردملا ظافلا

 يل هلغقياقولخلا اهب هللا فاك يتلا فئئاظولا ةرثك عم

 رظنيلف ىلاهتهلوقل ةديقعلا لصا يجف العو لجهتفرعملا ماع مدقملاو امثا

 ءاذغلاب ةيويندلاةأيحلا ةظفاع ىلا جات هنا لع ال 5 قلخ امم ناسنالا

 لاَّتشا : اناث ٠ ةي الا رخآ ىلا هماعطىلا ناسنالا رظنياف هلوقب هدشرا

 نم ناهلسا ىرج امب ةيجراخلاو ةيلخادلا ةسايسأا ط َّ نا هلا

 هنيب عقو امو هتنطاس ف نيمدؤتسملا هشيتفتو ءابس موق فا اشتكا

 ةفوافم نم سيقلب نع ردصامو ةثعبلاو تارباخلا نمسقلب نيبو

 باتتك يف لزنت ل ةصقلا هذه نافيأزلا هيلع رق امو اهتروشملاجر

 ةأفع نوكتل تلزن امناو .سفنلل ةرماسم وا يبل ةياكح نوكلا هللا

 هلوقب نآرلا اهب لّزن ىتأا نامالا ةوخا .- اقلاث ٠ نيبدمهعلل 0
 أتم ناو تايدالا ل مالكلا : باز + ةوخا نونماوملا اغا



 ا

 , مث بازحالا ةروس يف ءاج امو ناطيشلا بزحو هللا بزح
 ياعلا هبف ًاحرش ابحرشو رارسالا نم اهيف امو تايالا هذه لع

 اوعمجيو اوعمتجناب ةنطلسلاوةفالخلا راد ءالعفاكغ ءاوسولاعلاو

 نيلسملانابش طيحيل ةرابعلا لبسةيكرتلاب ًاريسفت ةفلكوملا زيسافنلا نم

 ةرهابلا رارسالاو 0 ةلدالا نم ير كلا نآرقلا يف ام كارتالا نم

 0 هيلع هللا 2 هللا لوسر ىلع ةالصلاو ءاعدلاب سردلا متو
 اتت هيلع لّعشا اع ك إذ لبق اوععم ام روضحلا نم سانلا نأكف

 1 دئاقعلا ص نمهاوحامو ةيحرالاو ةيلخادلا ةسايسلا نما

 ادع <

 ا عملا

  فآ عماجلا:يف ألا هجولا ىلع عماوجلا ءابطخ سيئرلا قرف
 مركلادبع خيشلا هدازوشلا عماجلاي 4 يدنفا اص دمج يارس
 رادحمسا عماجل يبوقعيلا ملط خيشلا ةينامع رون عماجل ةضيوع

 نيدلاردبنيدلا جات خيشلا رخآ عماجلو تياعخلا رداقلا دبع خيشلا

 متافلا دمم ناطلسلا نانجلا نكاس حي رض دفولا راز ةعمإبا رصعو

 نّتفتل ناندع دلو ديس هيف لاق يذلا ناوضرلاو ةمحرلا يئا هيلع

 نسيج ا د انلعل ريما ريمالا معنلف ةنيطنطسقلا دقو ل كاذ

 1 و اظن هئاضعا نم َريثَت 5 كف هدقرم بأب دنع دف ذولا محا



 ل

 اع م سيئرلا مث حخو ان ايعاو اهرباكاو ةناتسالا ١ ءالع روضحي

 ب "ا « هلامو ةميظ ةءلا هتاحوتف م

 ةيمالسالا ةمالا

000 

 ةضي وع مب ركلا دبع يشل ةديصق

 حافلا رم تاليلسلا نامل نا حررض ىلع

 يتلا تاحوتفلا كات اجتاف اي

 ددعت نيح نيدلا رغث رتفي

 هدهبع ايف مالسالل تددج

 ددح مانالا 2 رصع لكلو

 هقوقح ف لا عرشلل ثيعرو

 ندم تعز 4 ا عرشلاف

 هترصنو ىفطصملا نيد تديا

 دم ىنلا

 او كيف زتعاو

 دام ماودلا لوط

 ايدل كا تءعضخ

 دفحتو ضصواخلا مدق



 د د

 رشيتسم مهف كلدعب لك

 لمتسلا هلا >اما هصااخت

 اقفو ىدعلا تقزع فنورفب
 ةودرواو ”ثيدحلا اوور اهتتفبو

 لادحوا كنا ءادعالا كل تدهش

 درفم متازعلا كي  كناو ايد

 اهتاهتص يف مايالا كل

 تدع كتئاخنا لوط لع

 هنأك لجن ف كه

 دوسأ نيح ىهدلا هجو ضيبب
 دلاخ ةبرت مالسالل ترهظا

 طقفتوا لوزت تدك ام دعب :نم

 ةمارح ءانبلا ريخ اهينبو

 دحلا اهف نتادزاف دمحل . 0

 هحيرض طسو بويا وبا اذه
 دمحو كيلع ىتثي ىدملا لوط

 ىرثلا نقوف نمو ايئدلاو نيدلاو

 دودو ىلعلاو كعينص 0



 كه

 هععمو ل1رامزلا رضي ُّط ينا

 دينار ناملا كرتام را
 ةمر هيل اعمار 00 0

 دغلاو كسماو ملستب يىرتت

 اغا كف مض يرض لعو

 ددحتت ىضراب كبر تاولص

 ع ع ع

 ص 107 ىلإ تبلل مون

 قة ركسعلا مزاو وللا راد دفولا راز مويلا اذه رهظ ليبق

 نو ةيكسعلا ةسبلالا ليصفتل ةددعتم اعورف اهيف دهشو وبق

 لا | نم ا ؟ رشف 0 كلا ديلوت 0 درت ودوتالا حب
| 

 ظ اب ةلماو ل ودلل ةرايز لأ ماتخ 34 يفت رب ىتقم اعدو 0

 ديد < نيكحقلاو

 ريما يف ارفولا
 ديمزا ىلا ًادصاق صاخ راطق ىلع ةفالخلا راد دفولا رداغ

 داوج نكرملا نادناموقو كب يرخف ةبب رحلا راشتسم نواعم هبحصل
 1 كب راتفعو كب ديحوو كب مراصو كب لامج .الدألاو كي



 -س1ةهالس

 00 يواسغ لجرو نينط يررحم دحا كب نيدلا مجنو

 ا ديمزا دفولا غلب ايلف ةكرتلا روصلا رود يف اهليثمتو دفولا

 خاوجالا لمم ىلا ءاوللا فرصتم هعمو تاليبوموتالاو تالحتلا

 تددجيذلا ميظعلا لملا وهو ديمزا نم ةعاس ةفاسم ىلع نئاكلا

 هيف تعشنأو زرط نسحا ّط هتاوداو هتال ١ روتسدلا دبع َّ هيف

 اذهو ةيبروالا لماحملا نم يقارلا فاصم يف هتلعج ةريبك تايانب
 ٠ خودلا نم شيجلا مزاول جرخي ةناتسالا يف ةناؤسفلا لرعمو لمعمل

 جانو فدنيو لسغيق لمعلا مافي ىلا 8 فوصلا:دفولا دهاش'

 فالتخا ىلا : نم اباوثا جري كاحب و لدعيو ددمبو

 نيلهاللو دلل محلصي صل يذلاو نيتملا نيخشلاو ديجلا قيقرلا نم هءاونا

 حال ال لمعم هيفو ةيئاب ربكلاب هئاوداو هتالآ نادت لمملاو نم

 راذ ةئام لمملا نم ِةب رقم لع ٠ ءاب ربكلا ديلوتل رادو ثاودالا

 هرازامل ةيب رخلا رظان اشاب رونا مالسالا لطب ةلود اخ دخ اهئابشنأب ربا

 نوعتم ال ةفلتخم ةديعب ىزرق نم ةلمع ضعب ىأرو ةمركلا هترساو

 ءانغ ةقيدح ءاشناب رعا هنا اك اهون د ملايعو مدالوا ةيورب

 نكاس راثآ نم عماج اج لمسملا لخاد يفو ملايعو رإمعلل اهزنتم نوكت

 نم هدهاش امي دفولا رس دقو ٠ ناخ ديحلا دبع ناطلسلا نانجلا

 ىلع ريثكلا ءاعقا ىتثاو هناقلاو لمعلا ةعرسو ماظتنالا عيدب



 اهم

 يقر و شيجلا ةحار ىلا يدري ام لك ىلع ةرهاسلا ةيذسلا انتم 0

 ' لمع وهف هريدم كب تحدم امس الو هتراداب نيالا صو ةمالا

 دفولا اهراز ىتلا ةناتسالا لماعم رئاسك طاشنو دجين:رابنلاو ليللا

 ||| يف ىل وطلا دبلا قبسالا ةيب رحلا :رظان اشاب نكوش درع موح رمالو

 ميظعلا لمعلا اذه ءايحا

 يب ضب ىلا قولا «وزسس نم مويل) اذه حام دفولا نبت دما تيكا موا
 ) لماش رورسلاو ةجهتبم سوفنلاو لاح نسحا لع ديمزا لم يف
 ف
 انيق كلامو دمزا ةنطعب لإ تاراشلاو تالعلا ىو

 بكر مثانتيدلب و اتموكح راد زازو ةيلهالا اهسرادم ضعب

 ةيري رحل ةشقالاو داجلا عنصإ روهشللا ةكره لمعم ىلا راطقلا

 هريغو داحتلا نم عنصللا اذه تالومممو شيارطلا عاوناو ةرخافلا

 ىلا ةجاح الف اكريماو ابوروا يف كولملا روصق كيس ىتح ةروهشم

 ناك يذلا صاخلا رصقلا يف 0 لوانت نا دعب و اهفصوب ةلاطالا

 رادىلا راطقلا كر ىلوالا ةرثل / هراز موي ايناملا روطاربما ةلالحل دعا

 مامتهالا ميظعو ماظننالا عيدب نم هدهاش اكار ورسم افرع ةفالخا

 دي يعد



 رال اهسالو دفولال ةفايض ةناتسالا يف صلا بابرا ماقا

 لاجر اهرضح هلاحرتو هلح يف دفولا تقفار ىتاا ةيروسلا نمصلا

 ةناسنالا طيذاخغو كب :تكح تاعوبطلا يدمو ةكرتلا ةفامصلا
 نودف تورث حاص كب ناسحا التف ناقباسلا دازغلب و ةناثا اريغسو

 ا دفولاب اهب بحر ةطخاتس ةناتسالا يف نيبفا اعلا ريكا هتنصي

 9 مولعلا ضعب اهسرادم يف ذ هلعنو قشمد ةئيدع هاص ىف ف ذ هماقم مايا

 برءالهذإب ةرواحل رظنلاب هنا لاقريدتفا 00 قلد لا
 اهيحب ام ةلو دل نر لك برعلا نا الا ري لو معسل ععسب م يقرت وهو

 مم بر ,عوشلرت ا مهضعب 1 لم ىقنو كارتالا

 3 راكفا ريوصت ةديرج ريرحت سيئر كب يدا سنوي بطخ

 راتخم دعب ةيتألا ةبطخلا سبقملا بحاص يلع درك يدنفا دم
 1 ءابا بحاص لابحلا يدنفا نينسح اا ةنيثا يف انريغم كب

 ةديرج ري رح سكر فياعا كبادعا م ُ اذه دعب يقأت ةديصق الت

 لابقالا بحاصيسنالا يدنفا طسابلا دبع مث « تقيقح ناجرت »

 ينوقعيلا مياس خيشلاو داق يدنفا تعفر دمج 0 سيئرو



0 

 نيمصلا مدم ةضيوع ميركلا دبع خيشلاو يواهرلا يلع خيشلاو

 ىفطصم ةلذحلا متخ مث دفولا سيئريريقشلا دعسا خيشلا مث تايباب

 ءاعدلاب ثوريب ىتفم جن يدنفا

 نيرصدعلا نيب فلاتلا روح ىلع رودت بطخلا 0 تناكو ا 1 ا ا 0

 مهوقب اري ام مهقي مل هنا سييئرلا هلاق امو يبرعلاو يكرتلا نيهركلا
 قلعتلا نع اوذرحني نلو اوفرحنا ام نيلسملل ١ ناو مثافتلا ءوس ةلازا

 لب كرتو برع ن ,الا دعب لاق 2 ال نا ىلوالا ناو ةينائعلا بادهاي

 نا ةماع نحصلا ٍنابرا نم بلطو ينائعوا نمومو دحوم لاي

 ةفايضلا هذهيف تلجتدقو ٠ةمغنلا هذه دادرت نع نالا دعب فكت
 الو يناغص قوذ نع تو بادألا بابلو لوقعلا رادقا ةقئاشلا

 ءالؤهو ةلبمجلا نونفلا بابزا دادع يف نولخدي نويفاعصلاف بحت

 ٠ لاوكلاو لاما ىرم رفوا ظحي ةذخآ م لامعا نوكت نا ءاي رحا

 ّ ءاسم حابص |هتعاضب نوفرصي ا ةيئدملا لسر نويفاعصلا

 هيزتو مهديا هبتكت اه سانلا لك لبق اولمعي نا مهب ريدخ ةمالا

 ةمالس برغتسا ال اذه لجا نم مرطاوخو مهب ولق هيلقو مهلمانا

 تاجت ام رثكا ةيكرتلا ةفاعصلا بابرإ ةبدأم ف تاجت اذا قوذلا

 اليلق الا مئالولاو بدآملا نم اهريغ يف
 دع ع اع



 ىسزرا يرنقا طسابلا ربع

 اهري رح سيرو لابقالا ةديرج بحاص





 نا -

 سلسل بحاص باطخ

 فاوصلا لامر رداع يف

 : ةزعالا ةيكرتلا ةفاعصلا لاجر يقداس

 مكمراكم غاب لع لددق مكفطلو مذطع نم انيفو هدبش اه نا

 ةفاعصلا مساب كركشال يناو ةيمالسالا ةينائثملا كتوخاو ةيقرشلا
 ناسساو اندفو لمعي هيونتلا نم هب متاضفت | ةيروسلا ةيبرعلا

 ةكرابملا هتلحر ىف هتطخ

 :ةمبم راشتنالا ةمساولا كح ين ةرملا دعب ةرمل رك نا
 اطوصخ لبق نمدي رعشن انك ام (طاشن انسوفن يف ىتلا دق ةفيرشلا

 نرع 8 دئارج ضعب نم ءاضغا نيباحالا ضعب يف ىرن انك دقو

 نم تقو يف نكون " نيح ىلع اهبلاطمو اهرابخاو اندالب ئكذ

 رين ةقئارلا كتمت ىزس |نقورت الو كرابخا ريغا متين تاقوالا
 سكعلاب مرقم او انتداعس مكداعس

 نادحل ا 0 : نع ذخالاب رخافن ةي روس يف نك

 ةزاصصلا ىف انما متناف راكفالا اهقشعتلو راظنالا اهقمرت تع سابتقالا

 نرخ انطيحم نم يفارلا مطيع ياو انئامم نم وامس نءانحلو
 فرشب ريشي ءىشلا نآلا ةيكرتلا ةفاصصلا لع اسفاحم يف .لابع
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 د

 راد نم ردصت نا نم رثكا ةعصاعلا نكصل فرش ياو ةردصم
 ةماع ضرالا عاقصا يف نيطسملاوةصاخنييناهعلا ةدئفا يوبم ةفالخلا

 نم صرفلا كك تهنس انك نورثكت كارن نا بحضن انااكف
 تاحالصالا يف ايلا يرن ىن ولا يارملاو اندالب م يبا ثداوملا

 نم ىزن نا انتدئفا ميعص نم دون نر هن اذكم ةينارمعلاو ةيرادالا .
 دعو مك ماشلا هالبف يف نووييسن « انك نانا ةكرتلا ة ةذاوصلا لاحر

 اوصخش اذاف كي ناسحا ةداعب ةيكرتلا ةفاعصلا ويش. نآلا كلذب
 ةيداصتقالاوا ةيعاتجالاو. ةيحورلا انلاوحاب' ًاربخ تزوطنمم انيلا

 راكفالاب اب راو اهءالع نوطلاخيف ةرشابم اهلها نورشاعي دالبلا ةغلب
 طالتخالاو نيفظوملا ةقبظ لع نورصتقيالو اهينب نم عارزلاو راحتلاو
 : قئاقحلا ف فرغت نع اهبحاص فرص عناوم نمولخ ال دق ادبا مم

 فرعن امم رثكا يناجالا دالب فرعن نا انيف بيع عا
 رثكأ الثم اب روا فرعي نا يناعصلا ديفي اذام كيل هللبف اندالب
 ةفرعم نرا ٠ اهضارما صخشلو اهبويع كرديو هدالب فرعي امم
 لفتشم لك لع ةبجاو ةيندملا نوررشلاب ةطاحالا ثيح نم ابر 1
 ينائعلا يفاعصلا سردي نا ةينيعلا ضورفلا نمنا ديب ةماع !!لئاسلا

 رإب اداب ةلأسم ةلأسم الوا هدالب



 كك ا

 نيينائعلا راكفا ةداقاي ؟<:م هوري نا نويروسلا يحي ام اذه

 ضعب تاهاسثو ةماعلا ةسايسلا ةلاح ممالقا ترود املاط نيذلا

 تي ةيانعلا يناج انوةرعا اذا مكلاو ةصاخلا ةلاخلا فصوب ءيذلا

 اندالب رك ن نوفصإ نم نيقداصلا نم هنوئتأت نم متدفواو -

 كلذب نولدتف لقاع لك ناسا | ركديو ةنموكل انثنم ديزت اذاو>او

 مكفايض وكتقادص انل مدي هللا قاما مراخا اويناع ولا ب م

 دع +

 يسنولا رفا طسابلا ربع
 ةفاوصلا لاجر 0 قداس

 دقو دفولا اذه ومن ةيركلا ككطاوع كل ركشا ام دعب
 : لوقا نيطسلفو ةيروس

 يفنيلسملا رما لجو زع 3 نا ةرورضلاب نيدلا نم مولعملا نم

 ربلا لع اونواعتيل كلذ ٠ فلاختلا ذبنو ٠ فراعتلاب نيبملا هبا

 نوكي و نطولاو 0 ةمالل ريخلا هيف ام ىلَع اودضاعتيو ى رتناو

 ًاريهظ ضعبل مهضعب

 ةضع, دشإ نانيلك لسلل للملا يداتسالا نيدلا لمح ان

 امو ٠ .قحي الا همدو هلامو هيخا مل سم لك ىلإ ع مرحو اضع



 كف

 هراطقانيابتو مهتاغل فالتخا َّط ميقلا نيدلا كلذ راظأ ين نولسملا

 ءاضعالا يتاب هل لأت هنم وضع ىكتشا اذا دحاولا دسجلاك الا
 .نونم'وي نيذلا نينماوملا نيب لعج ىلاعتو هناخبس قحلا نا ىك

 فةوتل يتلا طباورلا مما نم ةطبار ايش هب نوك رشي الو ءدحو هللا
 راقتفا ءاقئرالاو ءوشنلا اهلا رقتفيو دوجولا اذنه يف ةايحلا اهيلع

 امنا ) ىلاعت هلوقب ةنيعملا ةوخألا ةطبار يه ةطبارلا كلت ءالل نارظلا
 يرتلاو يبرعلا نيب كللذ يف ًاقرف ىلاعت هللا لعجي مو ( ةوخا نونمؤوملا
 قالخالا ريغب الضف رخآ لع ردحال لعجي مل هنا كيدنحلاو ينيصلاو
 امنع ربعملا ةبيطلا لئامغلاو ةنسحلا ايازملاو ةلماكلا باد الاو ةلضافلا
 ا « 5 انقاخ انا) سانلا اهيااي ىلاعت هلوق كيس ىوقتلاب
 ( كالا هل دع كتركا نا اوفراعتل لئابقو آبوعش < انلعجو

 نوقلي و رصانعلا نيب ةقرفتلا ىلع نوامب موق نم بجمال يناو

 ثان ةنتفلا )و بوعشلا ني ةسسفلا نوظقويو لئابقلا نيب ءاضعبلا
 هلل لع نولوقيو ًاداسف ضرالا يف نوعسي و ( اهلغقيا نم هللا نعل
 نولي الام

 نيبو مهيد لئاداالاو ةيلانملاو :راضملا نوري نم ىَح
 نوليسم انا ىمانلل نولوُةيَو :١ادع دشاو ضرالاو ءامسلا نيب ام كلذ

 و وقعي نبا مد نم ءارب م 2 م كيلوا + ب هع 1 بئذلا ةءا م 5ي السالاو



 م 0-

 نوعمجا سانلاو هتكئالمو هللا مهنعلي نيذلا ناطيشلا راصنا

 داحتالانورشزيو ٠ قافالا يف قافولا ىلع نولم# نيذلا اما

 هللا ءايلوا كتل اوأف ٠ فراعتلاب فلاققلا نولدبتسيو ٠ دانعلا نيب

 , نونزحي مث الو مهبلع فوخ ال نيذلا

 هتايآ نم ريغك يف ىلاعت هللا هانع يذلا فراعتلا نا ! قداس

 قرشلا يف دطوتت ال هثداحا نمر ريغكا يف نيمالا هلوسر هيلا راشاو

 ام لع ةظفاحل اب الا هقرطو هلبس ضرالا ىف 0 0

 ىلا ةيمالسالا انتمأب ذأ ام ءارو داحتالاو قافولا نم هيلع_ رن

 ةبيط ةايح يمالسالا داحتالا لضفب ايت ينلا ةمالا كلت ٠ مامالا

 ميقم ميعن ف لرككو ةيضار ةشيعع شعتو

 دب ا أنم لك عضو ىلع لمملاب الا هايازم .ولظت ال لب

 داسفلا ىلع لمعت 0 ةلود لك رم مالسالا ءادعا دض هيخآ

 اورضا نمم ةمذ الو الا نيملسملا يف بقرت ال ةنئاخ ةماو داسفالاو

 نورعشي ال مهو اولضاو اولضو نارمتلا َّ اوضقو ةيعاتجالا ةئيهلاب

 لعنيطسافو ةب روس يف ةيمالسالا ةمالانا نيقيلا لع اولعتلو
 نييتفملا ةريخ نمفلوملا دفولا اذه ايسال ابائابقو اهبوعش فالتخا

 ةدحاودي ٠ باتكلاو ءابطخلاو ءارعشلا ةوفصو ظاعولاو نيسردملاو

 نيلماعلاو ةيمالسالا ةفالخلا ماقم ىلع نيدتعملا دض دحاو بلقو



 قا

 اوضطي نا نودي ري 00 نم ضراللا نم ماسلا وج ع نبع

 نورذاكلا رك هرن ولو هروأ مم نااالا هللا ىبأي و مههاوفاب هللا رون

 اهتغلباك ةصلخلا ةقداصلا ةمالا كلت تايحت مدلبا ماتخلا يفو

 طخلاب بوتكملا شبجلا كلذ ةعلق قانج ةهبج فِ رفلظملا شيل

 هيفوبي رق حيتفو هللا نم رصن هدارفا نم درف لك ايحب لع ضيرعلا
 ٠ مالسلاو ةيافك اذه

 د دع ع

 ةضيوع ميركلا دبع خييشلا ةديصق

 تاعوبطللا بايرا مقاس يف

 م١ لك كاز ال: ةفاعملا قف
 ا

 مالا ١ ردلا مقا دجلا :لتزت
0 

 ىده رهز يثو قورذ قفاب تدب

 للا ىئجد واجي ا رونب

 هتكحل تناد يذلا داشرلا كاذ

 لعلك لضفلا يف ادفو ىحنلا لها

 ْ هتعاط . هللا ايح ةفاح هلا |لحا

 ') . مانعا نيج قل يرسم لعيب نم



 ا

 افق دتاوق تلح انا اهل سلق
 لقا بحاص اهيف ( تككح ) ناف

 ةتعاري 7 هفك يف نها كنا

 مكحملا ةثافن همالقا ثيفلا

 مكزدم 1 لد نعم كالا ىعسأ

 مدقلا ىلع ايعس ال سأرلا ىلع ايعس

 هي ةفاوصلا نا نك ىهيلف

 مقلاو ردقلا تانِيماع همايا

 نطف . بتاك بيدا نك ىجيلو

 مدخلا قد اد رويغ لك يلو

 دع دع داع

 لمررا نيرشن ٠ يف 'امرمثلا موب

 ةدئام مويلا اذه رهظ يقرتلاو داحتالا ةيمخ يمومعل اكرم ماقا

 رظان كب تعلظ ةلود نم 0 أاهرضح اشاب نيهاش 1 ف ةرخاف

 فيرذلاتارضحو باوتلاس لحم سكر كب لداع جا و او ةيلخادلا

 قباسلا مالسالا خيش يدنفا مظاك ىسوهو ن 3 مالا نم ا رفعج
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 كَ ةيعقجا لوم 5 ١ ير ف تثحدمو ريمزا توعيه كب ديسو

 دقو يقرتلاو اتالا و 7 ءاضعاو نيثوعبملا نم مثريغو ةناتسالا



 ها[ م-

 ديسلا قشمد يتفم اهف الت ةجهلاو رورسلا عاونا ةدئاملا تعج

 ركشو ةعلق قانج يف هتادهاشمب ةرصلخم ةرابع نيدباع ريخلاوبا
 ىبنالا يدنفا طسابلا ديع بطخ مث امهلمع لع ةيعمججاو ةلودلا
 ييشلاف ةديصق الت لايحلا يدنفا نيسخ يلم درك يدنفا 0

 يوقع ملس خيشلاف ةيكرتلب شو ةديصق الت يديبلا بيبخ
 جيشلاف ةبطخ لجترا نيدلا ردب نيدلا جات ميش ءااف اتايباو ةبطخ الت

 0 ةبظخ بطخ كب ديسف ةديصق الت ةضيوع مر ىلا دبع

 أملا نك ة ةبطخ بطخ سئرلا ذاتسالاذ زي زع نمحر محرلا ديع

 علا دق ناكو هتبطخ يف ءاج امو نيعماسلا سوفن يف ريكلا

 قباسلا سيئرلا كب ليلخنيعو ةمالا ساحل اسيئر كب لذاع جاحلا
 نيبعتب تجهتبا دق اهزساب ةيمالسالا ةمالا نا » ةيجراخل 1
 نيدلايف هتبالصا. ًارظن ناثوعبملا سا ال اسيئر كلب كي لدأع جاحلا
 كب ليلخ نييعتب جابتبالا لك ل عرشلا مولعاب هعاضتو
 هفوقوو هتراهمو هرادتقاو ةيسايسلا مولع ولعلاب هعاضتأ ةيجراخل ار رظان

 تمطوق دقو «ريبكلا ةسايسلا ةيهاد وهف للملاولودلا خيراوت ّط
 لصاوتملا قيفصتلاو رورسلاو جاهتبالاب ةبطخلا هذه

 هل نذأتسإ نا نودب بطخو ةحافت يدنفا 2 تعفز ماق مث

 يرش تنك !لاقف نيككتملا ةُماقيف ادوجوم عسا نكي ملون سيئرلا



 ا

 ًارانوأرعش ملكتي ذخاو رخنالا اناو لوالا اناف نيلسرملا ديس نباو
0 

 لابقالل نام كليا
 ىموملا زكر لا مدام يف

 لضافالا يناوخاو. « ماظعلا ةلودلا ءالكو تارضح

 - ماسجالان مسج وا حاورالا نم حور هب دصقي ال داحتالا نا
 ةيحلا مالا ىدل مولعم -- ةمظعلاو ةوقلا يناعم نم ىنعم وه امناو

 ةمالا دارفا سوفن ٌهِ سورغملا نماضتلا نيعوه داحتالا

 ل ىلص ءاحعسلا ةيمالسالا ةعيرشلا بحاص دهع ذنم ةيمالسالا

 اذه انموي ىلا 0 هيلع

 قرت ىحر رادم هيلع ريك ىنعم تاذ ةملك انلق اكداحنالا
 يونعلا و يدلملا ةكلملا

 صلخلايالسالا ملاعلايف ليلجلا اهانمبم ةلكلا هذهتلجت دقو

 ةرضاحلا انب رح يف لاهكلا ىهاظم ىلجاب ىعمالا ةفالخلا ماقمل

 ىلع فقيل ال ينيطسلفلا يروسلا يناثعلا راطقلا اندفو حراب

 ةفالخلا ةلود ةمظع نيملا ماب دهاشيل لب ىرعلا ةكحلا ةعماجلا كلت

 شيلا ىلا رطقلا كاذ ناكس مالس غلبب و.« اهتاكرا زعلاب هللا ديش

 ةفيظولا كلت ىدا دقو.« لاتقلا ةحاس يف لساوبلا هطايضو ؛ رفاظلا



0 
 ةملظعلاب (بجمم رخفلا ليذ راج كلملا ةمصاع ىلا داعو حابتراب
 دهاحلا دنجلا يف ةمسمتلا ةيونعملا حوزلاو ماظتالاو

 ةنبتلا عالقلاو ةنيصحلا عقاوملا اندهاش دقل < ماركلا يتداس
 كلل: فِي نشبجلا دارفا نيب لماكلا ماظننالاو ةمخضلا نوصحلاو
 امل تراط ىتلا ةائاحلا تادعملاو ريبكحاا ددعلا انالرو ؛ تاحابلا
 َن را اتلتجو نينموم موق رودص تفشو--اعرف ةذئفالا
 هلا اهديا ةيلعلا انتاود لبقتسم نسحب ةدئفالا يرورسم

 ءانأنهو «نيدهاجلاو داهجلا لئاضف هل انددعو شيجلايف انبطفت
 «يب رفااويقرشلا نيلاعلا شهدا يذلا تابثلاو رفظلا نم هللا هاتاام
 قيدصلا لبق ودعلا هلْضْفِب فرتعاو

 ىحرإلا ةحار بابسا لامكتساو تايفشتسملا ضيا اندهاش دقو

 هدع نع ناسللاو ( هدرس نع ملا زحعي م مم شهدملا ءانتعالاو

 نيصلخلا نييفاوصلا ةريخ ريخ نم ةفلوملا ةيرادالا انتئيه تاسرا دقو

 لعرشنتل يئاشلا رطقلا ناكس ىلا ةلصاوتملا تاقربلا ةيروس يف

 ةيحورلا شيلا ينلاح ّلع ةمالا عاطتف ةقداص 0 نتاوفص

 ,ةيبرحلا اهتناكمو ةلودلا ةوقب مهبولق نمطتو ةيونعملاو
 رئاودنم اهريغو ةيبرحلا عن اصملاو ةيعانصلا لهاعملا اندقفت ع

 لع - ميظعلا ماظن نالاو نهابلا يقرلا نم هاندعاش امم انشهدف لمعلا



 مسا الإ

 هذه يف ةيلعلا ةفالخلا ةلود تاعج ىلا بايسالا نع ا اذا اننا

 هلأ ةسدقأا انتيعمج يعءاسمل هلك كلذ يف لضفلا دن ىبطظعلا ةناكملا

 ةمرمت يف سفنلاو ندعتلا تل ]ذب ىتلا « يقرتلاو داحتال الا ةيعمج » ضو

 هللا ايه « ءالعلا فاصع ىلا اهمدقثو اهضوبنو ةلودلا يقر بابسا
 ةيداملا اهتورشب نيمئاقلا نيلماعلا الاجر ايحو ةءظعملا ةيعملا هذه

 نيصاخلا اهتداق مادقا تنثو اهمئاعد ىئوقو اهئاكرا ززعو ةيؤنعملاو

 مويلا قرشلا ينب فقوم ناب ماظعلا ةلودلا لاجراي اون
 ةفيلهلا رما نورظتتي مثو موجحلاو عافدلا يرما ريدي دئاقلا فقوم

 لانقلا نوزاتحيو تابقعلا نومحتقيسو رصم لع موجملاب مظعالا

 هيسديا نم ابعزنو اهعاجرتسال للا هاجر ءامدلا نم رحب ىلع

 نورتو الا نمز ىضمي ال هنا اونقياو «نيدلاو ةلودلا ءادعا زيلكتالا

 رظننن ذئدنعو ةيمالسالا عوب ىلا كلت يف قفخ رغظملا يناهعلا 0

 ” ةرايزب ةئنهتلاو مالسلا غالبال ةفاك تاقبطلانم ةفلّوم ةئيهمودق

 ياحو نينموملا ريما لظب نينمآ هللا ءاش نأ الحس يتلا رصم

 داشر دمحم » يزاغااناطلسلا ناط اطاسلانب ناطلسلا نيبما نيدلا ى

 تةلفاود ل حر _قفوو ن نارودلا رخ 11 ىلإ 5 نير هللا ديا « ناخ

 ام ر مش خلإ ني | ماعا رج هيف ام ماذقلا ةيها هللا نيم | ءاعلا ريخلا هنف اب ماع

 والا مزعلاو مزحلا لاجراي غل
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 داشرلا دهع يف (لابقالا) اوزرحا

 ةمآ ىعبا نقرشلا يف معلا

 دادسلا ريغ اهوانبا ىرتال
 دالبلا يذه مكب هللا ديا

 داحتالا رودب وال

 نم

 يديبعلا يدن ذأ بنيح باطخ

 يكرمتلا زكر لا زندأم يف
 ؟ ماركلا نورضاحلا اهي

 دفوا اذهل « يوم علا كرألا لبق نم 0 هذه ةماقا نا

 اهو رذقلا ىلع هثعببو ز كشلا دف ولا ّلَع بحو هبال يروسلا ى ىلغلا
 روذن روكش هنم ًاوضع ىتذصب اذانا

 ياخ سدفا ىلا يري يناس بزل 0 يار سر الاخكا
 دما سلا ارو 0 كلا لع ضيفي ام اهالعاو

 فوري اهرادفا طخي ناديري انويلم نيسمخو ةئامالث دعت ًيظع
 يف ندقتلا راونا قرشم وه يذلا نيبملا مالسالا نيد. نا ٠ ةيبهذ
 ن ١ يمايسلا بدمحلا اذه ديرب ةداعسلا ةعشا نزثنمو اهإدتبم
 انربس اذا لب ٠ لوفالا ةعصو نم هئراكي مث هرون هلاسبق ١ محل ديعي



 تك

 صالختسا ءارو نم ايعاس هاندجو ناعمالا لاح ركفلل انعسوو روغلا

 ةنوحملا معالمو نعالملابةنومشملا ءادعالا سئاسد نم ءاعمجةيرشبلا

 هذه رابغ ضاخ دق ةفيرشلا تاياغلا هذه ليبس فو ٠ سئاسدلاب

 عظفا يف جرلاو جرملا 0 ةيرشلا ثيح همدق عضوو ةماعلا برحلا

 ًارادتقاو ةلاسب كلانه تنثا مم كرتعم

 نا ةصرفلا يل تحنس ذا رورسمل دج ينا مث روفن روكشل ين

 .نووشلانع اثحاب مظعملا عملا اذه لثم ةرضح يف ملكلا ضعبي هوفا
 ةيمالسالا رادقالاو

 !:ةداسلا اهيا

 رششاعم انل نا : يالسالا خي رانلا لع فوقو هل نم لبجيال

 انمدق دقل - ”دانيعألا نم بورضإ لكم اًعيضو 8 رات نيملسملا

 ىتح ةيرشبلا بيذهت ليبس يف تازوتملو قراوملاب انيتاو اياكض

 ةعومجو رخافم ةموظنم مالا نيب ٍيثو ةيخي راتلا انتانعنع تحبصا

 يعيبطلا نوناقلا اذهل اعابتاف داضتلب ةماق ةايملا تناك الو ٠ رثآكم
 : سعاشلا لوف دح لع ايرجو

 ١ ارمهتل عومدلا يانيعيكستو أوب رقتل ؟نعرادلا لي لا

 ءامدلاب ةخطلنم فئاعص انخرات يف دجوامبر

 « لواطتملا رضقي يئانتلا دنعو » . :زعاشلا لوقي



 د [87-

 تضرتعاف مايالا تلاد نا تثبل امه ٠ نركلا ناس نم نو
 ةانملا نه روط يف انلشنفو ةودع لمآلا نفسو: ةوك لمبلا داو
 دقعلا طرفنا ىتح 7 نم دعقملا ميقلا ني الز امه 0

 ان رشك كلذكو ةروثنم ربع لا انرخافم ةموظنم' تلاحتساو
 هك

 وهو الا ةرحملا نم 535 ةنس |ْتماَخ تناك رابدا 1 كالت

 ىلعلا ةلكلا هذه ع ٠ ةناثعلا ةلودلا هيف تسس أ: يذلا مولا

 ٠ نيدب آلا دبا يبل ( ةينائملا ةلك)
 وه اك هشفن خي خي راتلا داعاو ٠ هدقرم نم يئنالسالا ملاعلا ث ع

 تاك ا لاو قراوخلاب يقأنو اياعضلا مدقت انذخاو ٠ هبأد
 ةيصانّلع تض ذاق ةاودب انئجةدحاو ةليبَق نم 0 ىتح لبق نه انبأد

 كب لامك قمان موحرملا كلذ ىلا عملا 6م ٠ ةطيسلا

 ريخالا نمزلا ىتح ارونو ةجهب دادزي لاز ام لابقا مجن كاذ
 تراك ثيحو * ينوناقلا ناهلس ناطلسلا نانجلا ١اس بع نع
 : لو اندعس علاط ذخا نيحلا كاذ زنق طاطخالا أدبمقر )| تنم

 ةرع فوسخلا ىلاف ان « لاله »اماو لوفالا ىلاف انلابقا من اماف

 مث ٠ اندقرف ؛ مالظلا ضعب أنعوب ر يف مي انه نمو ٠ 00 ولت

 انقرغتساف * ق ورعلا قرد 3 تادعشاو اناصعا ترد



 االوب

 رح اطمتسا دف نودع نك ةوقحو ولت نك انذ 1 كلو انذاقر

 انك لسكلاو ودا نم هب انيلتاا ماع هتايس نم بهو هتدقر

 هلع مآ لق انودع اذاف عار 7 مبا 27 ًاقارغتساو 0 ًاداقر انددزا

 دل مج ع
 نا ىتح اهرادق ! ةيصان لعاض 0 لا باقو ا را 5 ضاأ 2 سس 0

 اببلقي ديلولا فورذخي هبشا ءاوهالا هب وعلأ هيدإ تعبصا اننوئوش

 قيمت تانَس قرغ كلذ لك نع لدغ يف نو ءاشي عكا هيدي يف

 هايتناو ةلظقي ىلا يهتي ال

 ماعلا نأكفا ةريغصو ة 0 دك تامركح نينليدل ناك

 اهدصري ودعلا ذخاف ٠ ًاداقنادقت موج هيف امن اكو ءامم يمالسالا

 ا اس

 ل.لا متاف ٠ اذه لك نع ةلفغ يف ةنيكسملا ةسئابلاو  اًنيشف ًائيش
 ال ةامغ 7 قيمع ثنا ىقرغو ةلفغلا عىرص نو هلاثم 0 لانو

 هايثنا ريغ نم ةدقرو اه تم

 موقلا اذاف لال#لا ىلا ةبونلا تضفاو بكاوكلا ترثتنا

 ةنوخلا كلت تداك م دقل او دمرس فوسح ءادر هوسيليل | روعسال

 نسم نا الو كلذَك ك ةينمالا هذهب يلغحن تا ةيراضلا شوحولاو

 ةيناسنالا بجحل اقرخ ناكو هابز ملظلا ليس غلب ذا هللا ةريغب رمالا
 اهيلا ندحاو ةمالا هذحل هللا راغف تقال وذ سوفنال ل



 شل

 ماعلا هزك رم ةرضح يف نحن يذلا يقرتلاو داحتالا بزي اذاف ددحم

 يسدق درك مالا كرات قط
 ماعلا هزكرم يجيلو يقرقلاو داختالا بزح يجيلف
 انداقر نم انظقيتساف هتازحعم هجو ينامعلا بالقتنالا انارا

 5 5 هسفن ديعيس خي اراعلا ١ راب نسما انرشل متانل م انلاةع نم انطشنو

 ىصاوتلاّتنعشو ًارور رس بولقلات التما لاما الا هذه ةعشاب و ىرخا

 ارئاط ىأر امدنغ ارادفلا نئاخلا ودعلا نا! تايه نأ ل ار

 ناريطلاب مهي هلحنحا طسب و هنابس ركو نم لملمت دق انم دعسلا
 هردف نأ تس ىلا عرسو روقعلا ضافنتا نضفيناو [ظيغ طاشتسا
 هلل 0و الق م تالا كا دم لعق 3 هتنايخو

 1 رئاطلاب ديري

 رعشتسا 3 ىر خاب ادب برضل نا رلُث دنع انيحاو ناك دقل

 ؟ ساو ةلرص 0 اسود قوذ منخيالو ةديكسلا
 طال ايا كرصلا اومزلا

 ةلليلد انسفنا لع دئاصال لعجت الو انرذح ةحأ فلم
 ىتح انسفاننو انرجاشت كالذ نم الدب انا » لوقا فسا لكب نكلو
 انمقو كلذكو ةضئزف انودع اهزناف ءاضوضو ةبلج ءاضفلا اناالم
 :« دايصلا لئابح يف



 دا الال

 مقلا يف ةرارإ ةيناقلبلا عئاهنلل ناو ةيسلبارطلا بركل نرا

 دبالا ىتح اهاسنن نا 0

 اكررسشلا ناكاذا اها ان احصاف اهانأرق ةريغ لسور كلت
 سمو راه فرح انش لا صا ىج واو كلل نكد ارم

 ءامسلا يف ةماعلا برحلا هذه تناعاف ىرخا 5 هلل ةريغب مالا

 يناثع بالقاب يقرتلاو داحتالا بز ماقو ضرالا يف ناغت نا لبق

 كانا م هنن ةسفص نك يدا توسل لا خ١
 لوالا ينائعلا

 هتايح يمالس الا أعلل لنك | يف ةيانلا ةحفصلا هذه نأ

 ريغ اهئاعد داش و !يهبا 1 0 اف «هجايسو لبةتسملا رخذيفو

 الوا ناينبلا اذه نم ةيوازلا رم عضو يذلا يترتلاو داحتالا بزح
 اذه ركشي هلك يال.الا ماعلا لب اهدحو ةينائعلا ةمالا سيلف

 ميركلا بزحلا
 بزخلا اذه نا براجتلا تاحفص ىلع مايالا تتبثا دقل

 الو هناميا مكيناك ذا رخو الو نعرف ل | نمنع هبشايسايسلا

 ناهتكل يار ءاضق ّط اونيعتسا : في رشأ ا ثيدحلايفف م1

 دئابلا رودلا كي اوناك خيراتلا لاجر بزملا اذه لاجر نا

 ةعماجلا داجاو « دادبتسالا ماعد ضيوقل : نيرمال نوعسي

 «١؟ د



 ا

 ةيشخ ءافخلا يل تحت نكلو « يمالسالا داحتالا» يا ةيمالسالا
 مويلا ءاج اذا ىتح « ةبب وروالا راطقالاو ةينائعلا دالبلا يف ءابقرلا

 جيش اوضوقف مهداهتجا باتك نم ىلوالا ةفيصصلاب اوربج دوعوملا
 ًادعاسم نكي 1 دموي نامزلا نكلو ٠ روتسدلا اونلعاو داديتسالا

 ةلكا اوعدصي نال ةض رفا نوزوتني اوناكف ةيناثلا ةمئرعستلا ةءارقل

 نا لبق نم اوعيطتسي مل يتلا ةيظعلا ةلكلا كلت يمالسالا داحنالا

 ةفش تني اهنم اوسبني
 اوقفو انه نمو امم حاجنلا ناك ربصلا صالخالا نراق ام اذا

 ناّتكلايط تحتاماوعا ثيفقب نإ دعب كلذك ةيناثلا ةييمصلا ةءارقل

 ىرتف ٠ ناونعلاو ةجايدلا ةباثع مهتسايس تادكل نم | نين ّ

 ةيسدقلا «يالنسالا داحتالا » ةملك ةبيطلا ةلكلا كالت موبلا

 سد قطف (نينتشنلا هداف 7 نم*وم لك نق ثادفص

 نماؤم لك 'يثدش نيب أل التت اهارت مث ٠ هداوف ءاديوس تحتو

 يالسالا داحتالا يلف . رون نم لايس حورك هيفنم رطاقلت كلذك

 مر كلا داحتالا بزح هددحتو هدجوم يبيلو

 ةداسلا اهيا

 ولح نم مل ربغ ايف مويلا ىتح نيلسملا رادقا ةصالخ هذه

 داحالاب ةئاخلا نسح ال ردق تن 1 ]و : نيعبو ثغو صو
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 ةلساس مل لثقس ابنا نم ةقث ىلع مويلا نيلسملا لكف يمالسالا
 دعسلا رون هنم عشا بهذا ءاع رطس نراريدج ءيضو خيرات

 ناواالا ٠ عمال لبقلسمل صختشتلا ةآرم مويلا يش كلذكو « راختلاو
 مدقا كلذ لجا نم ٠ ميضفلا بزملا كاذ يعاسم ةرث ضيا اذه

 مالكلا ينا كالذب و انلسم يتفصب ماعلا هكر ركشلا رطاع
 ان

 سبتقملا يحاص باطخ

 ياتو دامت ربا ثدأم يي

 ايسالواب ملاوعلا يف ةلثام بسنالا ءاقبو ءاقبلا ةنس عزاتت نا

 مكي نا ريبخلا دقانلا عوسي 0 تايعمللاو تاعامجلاو مالا يف

 هذه يف اهريغ حاصي مل يقرتلاو داحتالا ةيعمج ناب 0 ,ال

 س 2
 3 0 بسحي اهدحو لمعت تبقبف اهتللذف تابقعلا نم اهماما

 ُهِ اهنياح قيفوتلا ناكو اذه انموي ىلا نرق عب و لق ايئاشنا

 ينعالا

 تدقمل نيتث نيتسح ىوس يقرتلاو داحتالا يعج نكي |

 ةريخالا برحلا اهراهشاو روتسدلا اهيالعا امهو اهبح 0

 ةميدقلا انتاودع راهتسالا لود َّط



 تلا 7 دفا

 داديتسالا ةلود نيتاود ىلع اناوع ابرح ةيعملا تنلعا معل

 وا ةلود لَع برا ترهشو ةلذا اهاها ةزعا تاعجو اكد اهتكدق
 يلا سلاثمو ملا يف دجلا روص نم ةروص اترأف د دايعتسالا لود

 قملا ىلا هرهجو هريس يف عجريف هللا لبح ممسعي نإ

 ةيئاثعلا ةمالا هذه لع ةليوط اماوعا اهخ دابعتساو دادبتسا

 +الا ءاضقلا مهيلعىضقت رفوالا ظل انوملسملا امهنم لانو '

 الو فلالاو قفاوملا ابحدمب ربت ناب ٌةريدج ةيظعلا ؟تعمج لثم

 ةيسايسلا ةيبرتلا اوب ري ل سرمم ءاوهالا لها ضعب نوك اهبيعي

 اوسرتثو ةسيسكلا مهضارغا ىلا لوصولل |بمسا اولمعتسا ةبولطملا

 هتيفصأ نم دب ال' تهزلا نأف هب الخلا مرهاظمب ظافتحالل اي ,جايسل

 هنيدعت لواولخي ال ديدحلاو داوسلا هقحلي دق ساملاو سلا يداي

 ثبخ نم
 ابنم مثو ةيرحلا م نورت اوناك نم ةلاح تذدبت دقو اما

 دعب ايسالو 00 ]ع نيبداحتالا نيصلخلا لضف؛ نويعلل لكم ار

 مالسالا مده الا اهقوري ال ناك 0 اهترهش ينا برحلا هذه

 ة ديزتناالا ةمالا لعاف حاج ا 0 3و هساسا نه

 ةنطلسلا هذهل اهئاسحا يف 0 ناذلا يف اهلع امو اهل امتر 1

 و تاذيم ىلا طسو ةما نحن اك العدو اقيرط مهب ريستل اهرصانعو



 تاماح

 ةيلخادلاتابغاشملا سوفنلات مكس دف ةيويندلاو ةينيدلا نيتداعسلا

 ارد دا ماع مادو لماش مالس دهع قرت وأ و ةحراخلاو

 ققرت الو ةما دمت ال

 مهموصخو نييداحتالا نيب ةداسلا اهن منأ عقو ي ىذلا فالعخالا

 لك يف رثكا يعيبط وهو ةيباينلا تاموكحلا يف ةيعب بطلا رومالا نع

 ىلا هنم ةنم ل ىلا برقا اهعومجو يسايسلا اهني وكت يف ةلفط ةما

 تتفخ دقو انناوخا ص امو بولطملا يرصعلا يد هتلا اويتيقحلا معلا

 مهنوناق قيبطت يف ن.الا دعب اوركش نا لا ىذا اخو تاوصالا

 اهتعصاع يف ملاع ىترا نم ةيقيقح ةي روتسد ةمالا هذه لعجل مفانلا

 | < تماق ةيدالجتالا نوكت كلذبو املاح يف ,عار رغصا ىلا

 لك حاورا ةررصلا |_هناعع تعبشتو هب مايقلا اهسفن ىلع تذخا

 دادبت-الاىلع تضقنوكت هب و ةينائعلا ةفالخلا ءامم مهلظت تع

 جراخلاو لخادلا يف بعاتملاو بغاشملا :رم تصلخو دابعتسالاو

 صلختو رهدلا لع اهتب رح هب اهل بت اعفان ايلعت ةمالا هذه تلعو

 روقلاو ملظلاب ني رمعتسملا ييديا نم
 متصخرا كك لاكلا ىلا لاطبالا لاجرلا اهيا لامكلا ىلا

 تحنماو تدرا ام ؟/ مت دق اف مكدصقم ىلا لوصولا يف ككاورا

 ىلع اهوعرزاف عوذج الو رح الو كاران عرزال ةحلاص ضرالا



 حاموح

 راذلاو تابنلا بورضل ةلباق يف ةثدحلا ةءارزلا نم نارا

 ينم داحتالانولعجم نم نيعرازلا نم نيحلاصلا عج ع مالسلاو

 مهتولجو مهتواخ يف مراعش مزاللا يثرلا بلطو مثدئارو مثدئاق
 عع

 ةضي وع مركلا 5 خيشلا ةديصق

 يبو ملا زكر ا ةقابنم يف
 همالسلا هب داممتالا ليس

 اهردكاسو دالبلا ابحت هب

 دوب يحل لفرت لاطبالا هب

 ودغتو اهفراعم ىقرت هب

 اد ودغي ٌءيرما لك هب

 مارك لاطبا ماق دق هب
 ىحضا ناطوالا ّط مهدأيا

 اهوررح قر. لك نم 0

 لدع ني روعالا اوما ِ

 لاغ لكو سيفنلا اولذب م

 نقح ناطوالا ةمذ يف محل

 يبدو ينطو يب أي ميلا

 همايقلا موي ىلا انتودل
 هئار كنون ةذاشلاا نوقايو
 هماسولا ةيهاز نارمعلا : نم

 هناعدلا ةديشم اهئانص

 هفارع هيقرت .ىرم غلب و

 همابشلا ولوا داحتالا لاجر

 ديالا كير سالو لح اذ

 همالسلا جب اهب اوحم دقو
 هتاقتسا لو ةرادا ندحو

 هلا الب تانلاب اودجو

 همامذ اوعري نا نيلهالا لع

 ةمازل ىوقتلا ىري نم ةعيصن



 ا

 هماصتعا كيوقا اه هللاف ' ًاعيمج اومصتعاف هللا

 "لارعاو نة رميلا هللا دل 2 داحأب عال عب

 ةمارتلا ال ةميفل) كلذ يفو انندو انيد ىلا هب كاذو

 همايقلا مول ىلا زازعاب هلا بوشم لك
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 يبوقعيلا يدنفا ملس تايبا

 ىلآلا انتلود:لاجر حدمب يرعش

 فنراكرالا دطوم داشرلا اوفلا

 مهمرح لكما تيل نوف ارمشلاو
 نايقعلا دئالق مظنب هيرو

 مهقافو زياكنالا غر لازال

 نايلطلا ةموكح غرو وعي

 ىرت الو نيقرشملا اوزه ىتح
 املا .ةتناس.. ؛ةريدملا نبع

 تقرشاو داحتالا من حالام

 نامالا علاطم نيقفاخلا يف

 ديم دع



 كلل )أ كل

 زيزع يدنفا نمحرلا دبع ةديصق

 رمالا يلوا يدايا ركذاو فص نووي

 ربقلاو تيبلاو نيدلا ةامح يحو

 ليش الا راع ملا تلقف

 رمملا كسدم نينموملا ريما ءانث

 رفاظ كشيج نا ًاديور

 رسخ ىنل مود رصعلاو ىدعلا ناو

 اعيمج شويجلاف صبرت
 رلاو ربلا يف راثلا ذخاب يدانت

 نم لش قرم شيملاف دثنا داشر

 رتكلاب ةلالضلا لها نم كيواني

 تنارا زيلكتالاف ربطصا داشر

 رسفلاب كشيج نابقع اهعضت

 مسقم كشيج نا أن داشر

 ريطلاو تودلل ءادعالا ملوي ناب

 0 كشج كنا 1 ذا

 رصنلاو مسفلاو زوعلا قيحر ره



 ا

 ىلاف ردك ضالا ءانيلوا ا

 ردبلاب كك ككاو ةكةصاع

 ةعاس ةبير وفع ابا كلا

 ركعلاو دجلاب شيلا تا كك

 دع د

 ءاعبرربا موب
 درقللا كت كنك( روب ةرماقلا فرتعلا راد ةفرااراز

 ند 1| ابارت ب ذي نيك دهاش و ةندءملاو ةيضفلاو ةيبعذلا
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 جرت 3 بككلذ 3 ةريدتسم تاعطق لمع 5 ئانم بصت

 رادت .ةئيدح ثلا نكميام لبا َّس يديالاب ةلوادتملا ةروصلاب

 ءابربكلاب

 يذلا حتافلا عماج اج يف (ماعرأت رك دقرلا ندتم ى ّ اولا رهظ دعب

 فال[ ةسمخ ءاهزر عمجلا ردق ةفلت تاقبط نم نيعمتسملاب صغ

 لاجرضعب و ةيقارلا مولعلا بالظو ءاياعلا نم ثلثلا ون مهنم ةعسأ

 نم هاوح اموززي زعلا باتكلا هسرد عوضوم ناكو هداوقو شيج ا

 ةيكرتلاب ديزملا رعاك مفدني ناكف نيرادلا ةداعسب ةلفاكلا بئئاجعلا

 لت ا ةدئفالا تعلطتف عوشخو دجو ةلاح ىف يف موقلا 0 |ثيح



 داماس

 ميلظعلا سردملا ىديب نولبقي نو عما ضفناو هك 5 ةدانع الل

 سرد متخوأ يك ا سوفنلا يف رثاول“ اضفلا هسرد دعم يذلا

 نيطبارملاو نيدهاحلاو ةلملاو ةلودلل ءاعدلاب
 ا

 زعملا موب
 يوبنلا دلوملا ةءارق ةلفح ةعمإلا ربظ دعب يملعلا دفولا ريش

 نرع ةليلجلا ةيبرحلا ةراظن !همتمافا ينلا تافلا عماج يف في رشلا
 مظعالا ردصلاا ةمافن نم لك روضحي نيدهاجلا انئادهش حاورا

 نم رفاو ددعو ريكألا دئاقلا لكوو ةيبرحلا رظان اشاب رونا ةلودؤ

 داخ روس ناكو 0 لاو ا عالاو نيباملا لاجرو ةلودلا ناكرا

 في رشلا كيمو 1١ دلو ا ةوالت دعبو نبي دحوملا ريهامجي هيحر َّط

 ةاذحلا متخ نيك مكذلاو نينذكوملا تاهغن هلاختل ليلا يكرتلا بولسالاب

 دقو“ موقلا سوفت يف ليلجلا رفثأتلا هلناك يب رع ءاعدب دفولا سيئر

 ةعبرشلاب مهماصتعاو موقلا نيدت نم 1 حذو دلوملا اذه نآذ

 نم ةحلاض ةلمجو زإودلا لاجر مظاعا ىوح هنال سانلا نم ًاررمازإ

 نييدحوملا نم نيلهالا تاقبظ

 كارلا 2 1 اشاب 00 ريمالا ةرضضح ماقا ءاسملا فو

 د + ةيحأاندفولا ا قا كماونلا



 نو ل

 ابتفاحص لاجرو اهياونو اهئايعاو ةلودلا ناكرا نمةعامج اهرضحاشاب

 تذخا ةبطخ باونلا سلح سيئر كب لداع جاحلا اهيف بطخ
 يدنقادمو ةوعدلا بحاص اهثاب يلع ريمالا كلذكو بواقلا عماجم

 .ةضيوع ميركلا دبع خيشلاو ةحافت يدنفا تعفر دمشو دار

 رداقلا دبع خيشلاو يلع د رك يدنفا'دمحو يب وقعيلا يلس خيشلاو

 دقو زي زع يدنفا نمحرلا دبعو يديبعلا بربح عييشلاو بيطخلا

 ىوس مهم كت | م هنكمل ةيروس با : عيجج ةلفملا هذه رفح

 لع سيئرلا خيشلا م 87و: يروا ايدقفا سرافأ وشم كودتم

 بايلالا رحم اب هتداع
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 يديبعلا يدتفا بيبح باطخ

 اها ىلا ريم ورا رداع يف

 ::ةدانعلا 1

 ؟بمئان كلذ ٠ عبط ١اب يندم ناسنالا نا َّط ةلكلا تقلا

 قيقدنو مات ءارقتساب براهتلاو ةفسلفلا يتبرط نم تننث 3
 يندم هنا : ناسنا هنا تيح نم ناسنالا ّس انكح ام اذاف قيمع

 ىئ رخال ماوع كلانه تناك ام اذا هع لوقننا ىسع ذاق ؛ عبطلاب

 ٍ ؟ ةريثكاوأ ةريسل



 : لئاقلا لوق

 اهارث هجو ينطو ىرولا لك ىتما

 | نأ هعدن نا بجي «ايلوخيل ام» ااب هنوعدي امه ضحم مثو ريغ

 قلل

 | لع م ةعيبطلا ناسو نوكلا ماظنل كه شدعي نأ ىوه

 عج نكي الف « دادضا عمت ناسنالا نا ٠ لقنلاو لقعلا دودح
 ناك اذه لثاو ٠ ىرعلا ةقيثو طباور نود نم هدارفا نيب لعثلا

 ىلع اًماق ؛ ةصاخ ةهجوب ًامانم نآرقلا ناسل َلَع درو يذلا ءاخالا
 ءاخالاب اورما نيذلا اماو "<٠ ةوخلا نونماوملا امنا » نامالا مئاعد
 *اوسيلف « اناوحلا هللا دابع اونوك » : مالسو ةيحت ىكزا هيلع هلوق يف
 نا » : ىلاعت هلوقب مهلا اا صاللخالا دايع لب داجيالا ديبع

 « ناطلس مهيلع كلل ىلا يدابع

 لا ريثلا ءاسقنا ءانتعالاب اهردجا نمو « رهاظم ذا نا 5

 ع ةدحاو سفن نم مكاةلخ انا » : ىلاعت لاق اذ لئابقو بوعش
 ممالل ةيعاتجالا تايلهتلاف « اوفراعتل لئابقو رن خام

 نيمز ىور متطو ردرشب عون ملم : رعاشلا لوق نع مجرتم )0(

 لدي قعشلا ىلع محلا بترت : لوصالا يف مملوق لالدتسالا هجو (؟)
 ريدتلاب قيقح رخآآ ىزغم رصحلل ةديفملا (امنا ) ب ريبعتلل مث٠ ذخأملا ةيلع ىلع

 ناممالاو



 ٌ اتوقع

 مث نوكت عبطلاب يندم هلا هانفرع يذلا ناسنالا ينب نم دارفالاو

 كوم ضعي "اذا ميضعل ام ةسنب (قلضو وق مهيب ايف فلتخت

 امهدحا : ني رما ودعت ال طباورلا كلت ناو الا ٠ ةيوبحلا طباورلا

 ةعفنلاو ْنيدلا : امهو الا٠ ينامسج يداه رخنآلاو « يناخور يونعمب

 ضعي اعضعب طيترم -برعلاو كرتلا-نيييحنلا نيموقلا نا

 ئمايعلا ديعلا دنم ”الازيإ مل كلذ لجا نم: امهتلك نيتطبارلا نيتاهم

 هب و بنج ابتج ناشي امهو ايي رقث نورق ةرشع ذنم يا

 ةايحلا كرتعم يف دحاو مهسل

 باانلا هتلع عم رو بطلا دعاوقلا نم

 دا 1 هلا كارلا ادقا نيب. تعج ىلا طباوزا

 ديالا ىتح لال ادبالا ةشيع كلذكناشيعيلف ٠ لاؤت لولا
0 

 نم قفانم 0 اك مغرلاب ضعب رزا اهضعب كسلا نيوخا

 نيدلا ءادعا

 ةماق ةايحلا ناو « ةيسيئرلا ءاضعالا نم غامدلاو بلقلا نا

 كرتلا ناو الا ٠ رخآآلا امهدحا دف اذا ةايحالو .اًم امهدوجوي

 يال.سالا | ملا 00 ف غامدلاو ب بفكقلاب ءى 3 هيشال ب رعلاو

 » لالحلا» وها 0 بلا اهحور رهوحو احلا 0 ناوالا

 « ةثالثلا ا :الا » هذه نا ٠ ةيمالسالا ةفالخلا ةرظعل لثملا كاذ



 كري

 أ ضعب نع اهضعب .كفني ال ةدحتص تبت فوس يمالسالا ملاعلا ةأيخل
 ءال فيك ٠ قفانمو دسفم لك غر ضرالاو ثاو سلا تماد ام
 | « ةناؤعلا ةبي غلا ةدالا لب ارنا الا انع اهضعب لاصفناو

 ةعيرشلا لع ا مارا دنا تفي َّط لب « مج ١ يالسالا ملاعلا لع
 ناو الا ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع ةعيرششلا بحاص لع 6 ةيدمحلا

 هللا دحوي :ةرمؤوم اهباكترا لع ارحب نا ليختسسا ةيرجلا هذه لثم
 ًارهاط ريض هحناوج نيب مضي نادجو بر وا

 ملعلا قح اهلعيو الا دحاو درف نيموقلا يف سيل ةقيقح كالت

 سلا فكلاب ةسولم رصبلاب ةسوسح اهمال اهردق قح اهردقي و

 لقمتو رأ ظل ىلا ج ا جلا لك اسملا نم

 برا هذه تع ىتح لبق نم هيلغا انك ااه ابك عجرتل

 ؛ هن تضل ةلس نم ةماغلا

 ًاقعك انيعاسم دبحوت لع بر ,ملاو كرثلا رشاعم كن ملأ
 لب ةيلللا انقوقح ظفح ترع 000 كرتعم يف فتكل
 3 لاحلا نك عش تيلف # ءادعالا بلغت نم ةيعيبطلا ىتح

 ملا نم له ؟ نيدحتم ال نيدرفنم انك و ةدزوتم ىولاتناك

 7 نم انسفنا ظفحن نا نكملا نم له ما ؟ شيعن نرا رنئايح
 يتاالسالا ملاعلا اوعلتبب نا مهمالحا لك نيذلا كئلوا ؟ ةلظلاءادعألا



 ل|[ة41[ل

 هذه نزنل ةيقاب نم هأ لروعدي الو ةيضاقلا ةبرضلا هنوررضي

 نيهارإلا انب بهذت نيا ىلا : رظننل مث « ركفلا نازيب ةقيقملا

 1٠ ةيقطناا

 نع امهضعب لصفنا اذا امهيلك برعلاو كرتلل ةايح ال : لجا

 لالخلا ” لظ نع ربش ديق ولو امهنم دعتبب ن نمل ةايحال مث « ضع»

 عجا يمالسالا ملاع | ةايحلا عب بتم « يناؤعلا

 ال يو لالحلا لضفب اهلالتئسا تظفح دق ةينائعلا 0 نا

 دنحلا عوب ر في نولسملا انناوخلا اميب ًانويلم نيثالث اهددع زواجتي

 ودعلا مدغص دق 0 نينا نودعي مثو رسالا لاقثا تحب نوني

 يو « ةلةتسم : تناك" ننمالاب « ساف » ةموكح هذه ٠ لالغالاب

 ظفحو نايك نص نع ترجم املا امه اب رقث اًبويلم رشع ينثا دعت

 * اهردغ ىجرإ ةوو اسنرف سارخال ةمعط تصا ىتح اهئاطلس

 دق مث امء برعلا نم 5 نيتس ىلع فوني ام ةيقيرفا يف نا

 اذاو ةدعاصتم مهسافتنا اذاف ودعلا ربق نم مهسفنا ظفح نع اوزع

 6 و زاقوقلا يفك لذك# لالغالاو دويقلا فنوذسري م

 نو 3 َّ نودباكي كارتالا اتنيد ناوخا نيل هوس الار أطقالا نم
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 دق اذالف اننا رسالا دافحا يف نوني ةيقيرفا يف برعلا ءانبا دباكي

 3 ةيعيبطلاو ةيلملا مهوةح دفدوروصو مهسوقت ظفح نع اورج



 ” قيودا
 ريغ نم موقلا ريس كلذ يفرسلا نا هانتما الو ةيرعال

 ءاشحا ىناطخضب ن 5 ١تثلي ال رقم ريغ ليل يق 0 50 نمو «لاله»

 مالظلا ٠ 0

 اسلا اهيا
 َء 3 م

 عبار نم سلا اهازوصوا ا 2 ىلع ةقيقحل 2 تف تح

2 
 ماعلا وهو برعلاو كرتلا نيب ءاخالا ن ا ذا تال تسلل ند

 ةكمحملا طباورلا كبتاه ىلا ددتسللاو ةنيصرلا 00 كلت ىلع
 ىرعلا

 يش نيم

 نم اند ناوجلا ري ريغ ناسي ابل « انك#و اماكحا دشا مولا
 امبماوالا١ تدغملا يعسلاو ماثولا طرف يعدتسي امم نيدلا ءادعا رسأ

 ناعلاةيدم لو (ىعاسملا كتتاق دو نس نانطلتا هللا ءاش نا

 تت | لع - رصم ل زاقوقلا لابج ُّط بيرق امج نايلوتسي
 نم ةناسنالا ءادعا نم ناصاختسيو -- اهاوس ال ريخ ةحتاف ن كت

 لاو كرتلا نم امهتدلج ءانباو امهتيد ناوخا نم كالانه
 هذه لثم امهحناوج نيب نالححي مويلا يبرعلاو يرتلا نا

 اذه لثع :ناطيترمو ةرهاطلا تاساسحالاو ةفيرشلا فطاوعلا

 مل نيموقلا كنيذ نيب مدقلا قيثولا ءاخالا كاذ ةوسعن



0 

 3 00 تا ث كإذ ودعلا اعل الا ٠ اًعيو ةناصر هيلع دي زم ال امم ءاخالا
 ًارفنو ًاباعا هعبل مث كلذ خيراتلا "نرطسبلو « اًلغيغ زيتمل

00 

 أنح ىقفم ةبطخ

 اا ىلع ريمرلا ةندأم يف
 : ماظعلا ةمالا باوناي و ماختلا:ةلودلا ءالكوأي

 كيديا نيب لوثملا فرش ىلع يلوصحلا قلخلا دعسا يسفن دعا
 ءانبا مومع لارا ماركلا يئاقفر فطاوعو ينطاوع ًارهظم
 ةينائعلا ةنطلسلا يبل رقمو مالا ةفالخلا شرع هاجت ينطو

 اوعمج توياثنلا كولملا ٠ ةميضتلا انثرازو ةئيه هاجنو دق

 كولملا ٠ ضئاوطلا كول دهع يف لدعمتي داكنا دعب مالسالا تاتش
 كيتاهيف مراث ؛ او نيفي رشلا نيمرحلا ةمدخ مهناب نورختمي نويناهعلا

 تام نيد ترام 1 كولم كلذب ةدهاش ةسدقملا عاقبلا
 هيلقفو ايندلا يف صخش روصتيأ نيع لكل ةرهاظ ةيمالسالا ةمالل
 ماظعلا كولملا ءالكوه ةيار نع لاصفنالاب يخري نأ4#:الا نم ةرذ

 قغيلف الا الك ماثللا هنطوو هنيد ءادعا هكحي نا لقاع ىضري وا
 نينرق ةدم لبق نم نيييلصلا تبراح ين عا ةمالا نا عمجا ل مالا

 هم صيخرو لاغ لك يدفنو ىافتن 1 نآلا مهتيارل عضخت ال
 م؟١«



 او

 ملول ةلودلا ءارزو اي متناو سدقلا يناثملا لالفلا ةيار ناك

 ةمالا تروكت ناب اتفكل ناتفي رش ناترثأم الا رثاملا نم 31 0
 00 يف ةينافتم

 ىتلا ةيمالسالا ةعماجلا ىلا ه اوعد ين ىلوالا ةر ألاف

 5 تاعش مدمج ( هللا ءاش نا لصاح وهو ) ) اهتيقحتل متقفوت

 مال نا ةوق كلاذ نم لككشُتو رصمو رطق لك كي نيلسملاو

 ةرثاملاو «ةليبنلا ةياغلا هذحل هللا مكقنو اههاجت فقث نا ءاعمج ضرالا

 طسملاو مالسالل مفر يذلا سدقملا داهجلا اذه نالعا يف ةيناثلا

 راصتنا لجإ هب انزرحاو رانم ىلعا

 ةمالا لب سدكللا داهجلا اذه لبق ةيمالسالا ةمالا تناك

 دقو اما اهتاردقم ف ينجالا بعالت نم ماتو نأت عمجا ةيناهعلا

 اندالب يف ًارارحا انحيصا اننا انكرداو كلذ لك بهذ دقن ناعا

 سيفنلاو سفنلاب ميدقت ال فيكف ةيلالقتسالا ةايحلا ىنعم انكردا

 نر ةينطولا نم نيقرام دارفا ضعب انرصنع نيب دجو اذا
 لاغفالا سنن لاننا يب رعلارصنملا موم ىلا كلذ ةبسن أطخلا

 9 مركلا يرتلارصنعلا موم ىلا كرصنع نم دارا نم ترهظ يفلا

 ةقارال دعتسم وهو هتاود ةيحم فافد يبرعلا رصنعلا ناف ةلجلانو

 ةيمالسالا ةفالخلا شرع نع عافدلا ليبس يف هتايح نم ةطقن رخأ



 ل19ه6مهل

 لوقلا نوعتسب نيدذلا نم اعيمج انلعجو مديي هللا ذخا ٠ سدقتلا
 هحا ن وعبليف

0 

 زي زع يدنفا نمحر لا دبع ةديصق

 مظاعا يديا نيب لثمتلا فرش

 هل نمو سيئرلا لطإلا اهيااي

 ىترم هيفف ع يب ناك له

 يدلل يك ضال رع

 يظن لبسي رعشلا نا تاقذا

 اف كتيدف وفع ابا ًاوفع

 ىنماي ةفايصلا تيقلت ع

 ميشو مانالا يتفماي( يسوم )اي

 || بحاصورينملاردبلا(تعلط)اي

 دم عرش رشن يف ( لداع )اي

 ارملا دلبلاو مالسالا يذقنماي

 ركقو ل ناهزلا رش متيقو

 ءابدالا محازت هليلعا

 ءاغلبلا رباكا هابج ترخ

1 
0 

 ءارعشلا بتارم' لانا نا نع

 ءاربكلا نعانن تيور دقام

 ءايعلا ىلوالا فصويف ناك نا

 يئاوعاي تاه يل لقو حممساو

 ءالضنلا ةودقو نامزلا نيع

 ءايلعلاو .رابحالا عج مأي

 ءار الا ذحاشو ليقصلا. ركف
 ءابقثلا ةسايرب مئاق ا

 ءادعا نم قوراف يلخفاحو م

 ءايلعلا ىلا الا متيقبو
 ريع ا



 وس

 يبوقعيلا يدنفا ميلس تايبا

 داعسالا هيلايل ىوها ان يناو دوعسلا ةليل هذه

 داحالا ةموكحلا لاجرو لع نودجا كرما: هلذ

 داوسلا ناكم يرظان نمو ر . دصلان م يبلق ناكم ينم يه
 دع دع

 يواميرلا يدنفا ىلع تايبا

 فاض ننالإبا انهنل اه
 لج رورسلاو ىلجت مائولا اهب

 اهب .ءامسلا قفا يف ردبلا علطي م

 لح يف موقلا هوجو نم هنال

 تجهتبا دق قوش لع برقلاما

 لثأا لص !ناوقاو سوقنا ا

 اهب ثيدحلا فارطا مولا بذاجت

 لقتلاو حارلا ثيدح ع نك

 برانم راتخت 1ك أنءاف بعش اي
 .لذجنمو وفد نمت نش 6 حرماو

 مستبم رصللا رغتو فاص تقولاف
 أ

 ىلع ريمالاو هاز 5 علاطو



 تكلا موا
 يريخ انالوم ةحامس ل ةوعدب تسلا رهظ اندفو هذ

 مهغاباف هيدي نيب لثف ةليلجلا ةوهيشملا باب ىلا مالسالا خيش يدنفإ

 دفولا ءاضعا لع ةقايللا تايلادم مظعالا ةفيلخلا انالوم مانا
 ةءاربلا مهنم دحاو لك لددكو مهتمدخو مهصالخاو مهعاجت ءازح

 ةعبرال ةيبهذ تايلادملا تناكو ةيركلا هديب ةيلادملاو ةيناطاسلا
 ا باح ْقفمو ثوري ىتفمو 0 ىتفمو سئرلا مو طقغ

 ادد سم مارتحالاو زازعالاب ًاعيشم دفولا جرخ ُتظَقَف ةيضف ءاضعالا
 ءامدلاو كشلا تانآ

 وع وع

 ناتي مظني ” نا دفولا سيئر يريقشلا دعسا عييشلا ذاتسالا حرتقا دقو
 هي دنفا ىلع لاقف ءاهركَذ درو ةبسانل ضيا ةظفل ةريخالا امهتيفاق 0
 :قوقحلا لاجر دادع يف البق ناكو مالسالا خنيش ةحامس يف الترم يدائرلا
 اضيبلا كتساحم تحال ةبون انب تجدوا رهدلايف مايالاتدوسا اذا
 اضيا انرصع يف نيدلا رانم تنزو ٠ ةيندم ىرولا هي اًقوقح تا

 دعادج دج

 ااب روفا يرش

 دئاقلا ليكو اداب رونا ةلودلا بحاص مالسالا لطب ىدها
 ةيبهذ ةعاس دسيدجلا يرجملا ماعلا ةبسانب ةيب رحلا رظانو لظعالا



 تاوربس

 يمبلا دفولا ءاضعا نم دحاو لك ىلا ميركلا همسا ايلع ًاشوقتم
 ضربو هقالخا مراكم هل ركشو ريبكلا تافتلالا اذه دفولا ردقق

 هدعب نم هيذبأو هل ايدبا ًاراكذت مهنم درفلك ا ظفحو هيدايا
 دج دع عع

 يبوقعيلا يدنفا مياس نات

 اًساب موتا مدد 5

 للم هذال كفاك 0 دج فراب» تلا رونا
 رونا مويلا : ةييرحلا ريزوف ًارينم ءامسلا يف ردبلا كيب نا

 دهب داع داع

 سنا ةماوتلاب لافنعا
 نم تفغتغا ىتلا ةيوسنرفلا ةصاوغلاب لافتحالا اندفو رضح

 روضحب لا ةراظن ةحاب يف كالذو ةعلق قانج ةهبج يف ودعلا

 ددعو ةيبرملا رظانو مظعالا دئاقلا لك افا لل حام
 طابضلاو ءارمالاو ةنيرحلاو ةيركسعلاو ةيكلملا ناكرا نمرفاو
 نع راتسلا عفر م تاقيسوملا تاه لع ةيرحيلا دونجلا تضرعتساف

 «ىشابنوا يدتسد[يلع بوتكم اذاف ةروكذملا ةصاوغلا نم بناج
 تماق كلذ دعبو ةلبنقلا اهيلع اطا يذلا يدنجلا مسا وهو
 ءاعدلاب ة اجلا ليش نوتخا 3 ةيب رح تاني 1 ةصاو لا



 دع 0

 لورلا تانراو رالل رولا داع

 نايلتاقوطلزن : ىف هع ةيظعةبدأم ل لوالاني رششت 0 ءاسم اندفو ماقا

 ل ؟راكرا ضعب و ماركلا ةنطلسلا ]| ءارزو تارضحل ىلغوا كلب يف

 باونلاو نايعالانم قيرفو ناثوعبملاو نايعالا يسيئرو ةيرحلا

 ذاتسالاا هيف بطخو رورسلاوقنورلابابساتعمجةرهاز ةليللاتناكو

 را نم ةءاس تقرهتسا ةيقالشا ةفانملا ةلئازنن ةظخ نزلا

 ضعب هي ةرد انيناكهمالك رصتقي نأ دب ريناك لك و(دعبامف !ض نام

 كحضاومهفاو هباطخي ص ىتح «ماودماود د»غ ماركلا سا وعدملا
 ىكباو

 ةيذتالك بكرلا باطخ ىلع بوبح ا ةيرحلا طوبا

 000 ةماعلا برحلا هذهيف لخدن ملول اننا :

 الكر ولسمو طاطخمنالا ىلا يدوم ةينائعلاو ةيمالسالا ل ملاصلاب

 اهريغو ا يف ثدح 0 لذلا يفااوعقو مهتلك تقرفت

 عيمج في اوحمنو 0 جلا تقتلك و نادإللا نم

 قفىدارع دود 0 رفظلا لت مل ةينائعلا ةموكحلا ناو 0

 ال افلا ن



 ا 000

 مانلا دادعتسالاو ظقيتلاو هابتثالا نمةمركحلا هيلع اجب ةماتلا ةعانقلا
 اندئاق ل ءارزولا هئاقفر مداو هعسأب 3 ل ها ىدبا مث

 ارظانو عبارلا ش ثرحملا نرادناموق اشاب لاح دمحاريكلا

 ةيارتلا امض اور لل اءالسلا هلاسر او ةضرفلا نال

 نا نينموملا ريما ةريضحلا ركشتلا نابي هباطخ متخ دقو ةريسلا

 ا اطل اسلا ج اذوبت مع هديبأتو هرصنو هب ذاع ماود

 خيشلاو يبوقعيلا مل ميلس خيش او ةضي وع مير كلا دبع خيشلا نطخ

 مجريغو ةحافت تغفر

 اشاب رونآ ماعلا دئاقلا كو ةلود ةليللا كلت دفولانذأتسا دقو
 كسما» هل لاقف كب داوج ركرملا دئإق ةطساوب مثدالب ىلا ةدوعلايف

 حاتتفاةلفح لقالا ىلع اورضميلن الا انفويض رفاسي ال مهاع قيرطلا ٠

 ةراشاب المعو« ممرفس رما يف رظنن اهدعب و دحالا موي ةمالا سا<

 مسر يناتلا نيرشت ١ دحالا موي دفولا رضح بوبا انتيب رح رظان

 روضحي ةنلانلا ةرودلا 5 ةيناثلا هتنسل ينائعلا يباينلاساهملا حاتتفا

 ءارمالاو يناطلسلا لالاو ةنطاسلا دهع يلوو ةفيلخلا ةلالج

 نيعيشم ةفالخلا راد اورداغنينثالا دغلانمو ةلودلا ناك راونايعالاو

 ماظعالاو مارتحالانم هب اوليقتسا ام لثمب اشاب رديح ةظحب يف

 3 قلك
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 يريقشلا دعا حرا باطخ

 راظنلل رفولا دام يف

 ةئفايضلا هذه ىلا انوعد ل ةيررس ىلاها ند ا

 مهتاماقمو مهتاوذ ةراغ ءل  ءالثعل !اب معفصوو ةنائعلا ةلودلا ءالغع

 ردح ,يصانم اوداعتي نإ لق مهنأت مهتارذ ةظع اما ميكلاسمو
 ةموكحلا هيف تطقس ميظع بالقنا لع لوصحلا م اؤدتحاو

 لاخم ل ظورشو 0 تاذ ةموكح مهدي توما دا

 - اهناف مهتاماقم اماو ناك ةملغعلا نم ىما اذهو ةيقارلا تاموكحلا

 ةماعلا توّشلا ةرادأب لتغشت اهثأل ةلود لك يف تاماقملا سا
 نود اوذختب مل مهنا كلسملا ةظع نمو ةيجراخلاو ةيلخادلا ةسايسلاو

 مقالا الك ورشا ور نيفياجسلا ءار درا فنك باح ةعبتلا

 هلل اودهحاو' ةنئيدلا دعاوقلا ىلع او اوظفاحو مز زانم سانلا اولزناو

 مالسالا لها طب رو هيقرت بابسا يف د نطولا ةمدخ يف اراه
 نمو يمظعلا ةفالخلا لظ تحت ةسدقملا ةيمالسالا ةعماجلا ظابرب
 اوما نيذلا نيطسلفو ةيروس ءايلع ىلع ملابقا مهقالخا ةمظع اج

 مهيءارك او مل ملالجاو ةعلق تاج يل ادام اورازو ةفالخلا راد

 هبورلا هذهيف تادادعتسالاو دهاعملا عمج لع مهعالطاو مهتدافو
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 اذ > و النا هوس ضاتتم بابراو الرا اطرانماي ةقداص ةيلاع
 1 . 0 1 03 110 4 ٠

 اولزنا 3 هلوقب هيلع هللا - م عراشلا ةمر رس مر الع

 نانا نود 00 نا الو اباوب هباب ع لعجب مو 1 ملزانم نانا

 نيينائعلا روهمج ٍُّط فطعو نيإسملا نم ءافعضلا ىركش عمت اح

 ىلع ضرحو نيجأتحملاو ءارقفلا ىلا نسحاو نيفئاخلا عور نمأو
 تنثا نيفجرملا نيقفانملا نونظ تبافن ةعاججاو ةعملا دهشو ةعاطلا

 توطس نم بهرو نوصلخملا هكحيف بغرذ نيقداصلاقدص هب دإ

 6ك نا درست اب ىلع رطخم 0 نمز هس نولاظلا

 اهنم قبب و تالحلا مب تالتمال تطسإول ينلا لامعالا'هذه

 دب الو لاقلاو لبقلا نع نوراثرللا 0 حالصالا كلان
 ةيرشل سوفن دوحو نم ميلظعلا حالصالاو ميسجلا كرتمملا اذه يف

 مهضعب عمأسم ىلإ لع تضرع 0 اهيمارعو اهضارغا ك ذقفارإ |
 لركت ناف اليوط ا هوو 5 اليت ةفالخلا راد

 داليا ءالع ءالف 8 ىتاعلا , ز> سوفل ف مهليطابا تعقوا

 ءالوع ةبدأملا هذع يف كب نوطيخم مهيلع دقعملا اهناكراو امتاعاو
 راجتو نايغاو فارشا نم تاقبطلا بولق مهب تلعبترا نيذلا مه

 ةيمومثلا لاوحالا نع تاءاّتجالا ةماع يف موربخلا دق ةماعوعارزو
 اشاب لامج دما ؟وخا اهئارجال تعفد يناا ةيدجلا تاحالصالاو



 مكوامساو ةياع صال هكر نيلثاملا ءاملعلا ءالوحل

 نم بير يكس ناك نث نآلا لبق اهب متهم ملاوحا مجارتو

 6 دا ميخال مهنا نهذلل ردابت وا هلاوحا يف كش وا ملاقم قدص

 مالك نم مل رودص حلاخو : روب رقتم هيصنلو نوفلزتم شاب لاج

 ققحتو لخا 0 هتاذب فرشي نا كضعبل ! ىتاتيف ءيش نيقفانملا

 كلذ خا لع مد < داتا ادقنعا لب نيلعاف مكتظا ام لاقملا قدص
 ا ملا طنو يف سمشلا روهلظ هراثإ ترهظ يذلا بابملا لجرلا

 اهيف دجو يلا بو رخلا مقاومو ةفالقا راد ةظفاحمو قارعلاو ةنطا

 را ل الا [منساال ياو ةمحلا يلاع 0

 مفانملاو ةماعلا ةرحلصملا ىل ١ رظان ريغ لطبلا اذه دقن يف سانلا ضعب

 ضرفغلا ىركلو هيذي ىلع هللا اهرهظا ينل ١ ةليلجلا ةمدخلاو ةمهملا

 ضع

 الو هيخوت يب قيلي ال ىسافدلا هذه يف ثحبلا نا دي

 تاهرتلا هذه ىلا ءاغصالا مترهظا اذا ككملو هايل رول |( ءالملاب

 اورمشن مكامعاب اوضري ل نإ ضارغالا باحصا نا كلاب لع رطخمي

 رثكأ مهمالك درو ءاغضالا مدعف هنع اورشن اك ةقفلم ًارابخا تع

 ل بلطم انل سلوا 00 هوجو يف ةشاشبلا نم اريخ

 عرشلا جبل اقفو هلوسرو هللا ىضري اك ةكلمملا ةرادال هابتنالا ماود
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 ةيقارنو نا الا ممل رصان ال نيذلا ءافعضلاب ةفأرلاو فيرشلا

 انتيجراخ رظان 00 مع نيملا امأا لظ مفدو مهطاوحاوم.نووش

 نيلسملا رورس ناللالا روطاربما ةرضح غيابتب يدنفا كب لياخ

 ةليل يف يبويالا نيدلا حالص نيدهاحلا ناطاس ربقل ايرثلا هتيدهب

 اهاري ينل : ةروصلاو نمزلا يف كلدو يضاملا ناضمر نم ردقلا

 ةدهاعم كي ةركذمانيح هتمه ولعو عساولا هرظن تذلا اك ةبسانم
 نيدلا .توئوش نيقلت يف نيلمسملا ءايإعل ةيرجلا قالطا ىلا حاصلا

 دالبلانم امهاكاش امو ىراخبو دنلاك ةيبنجالا دالبلا يف مهناوخال

 لك لع ةأطولا ناددشت اتناك ةيزيلكلالاو ةيسورلا نيتموكسلا ناف
 ةرمعتسملا دالبلا يف الي وط ثكملا نم هنكمت الو انئالع نم لجر

 بهاذملاو نايدالا ءاسئر 1 داشرالاو ظعولاب مايقلا نم الو
 سديو لب نودشريو نوظعيو دالبلا نواوجي ةيلامعلا دالبلا يف

 ةاواسملا ةدعاقو رظيسم الو ن.ييءال ًارارحا سئاسدلا مهضعب

 هي ًارارحا ةيمالسالا ةنايدلا ءاسور نوكي نا لودلا َلَع يذقث

 لظاو مهيد روماب قلعتي اب مهتاداشراو مولظعاومو مهتحايص

 نارقلا نم تعزن ىلا سورلا ةموكح ًادادتسا اهدشاو تاموكحلا
 لع نامل كاع ليلا انارغال تأ ضيف ماكل
 عئارشلا ضعب لاطباب متهت لزتت مل زيلكلالا ةموكح فدك ال



 كا ا فلا

 سنوتو رئازجلايف اسنرفلعفن ام وحن لع ةيمالسالا رئاعشلاو ةينيدلا

 ءاسؤرا ةي رخلا هذه ءاطعاب ماتهالاف ةيمالسالا راطقالانم اهريغو

 ةيرورضلا رومالا نم ةدهاعمب ابطي رو يمالسالا نيدلا

 نا يمايسلا اهبزحو انتراز دلع رومالا مها نم راص دقو اذه

 اهداتعاوهب اهتقث ءاللل ررظت ناو اشاب لامجاهئاكرا دحا لامعا ردقن

 هللا لاسلو نينجا فلج زال اهنمو ني دسعملا ةرثرأا  اقطق هلع
 ميوقلا جينملا اهب كللسإ ناو ةيناؤعلا ةرازولل قيفوتلا ىلاعتو هناومم

 رفالاو رصنلاب نينموملا ريما ةفيلخلا ديوي ناو ميقلسملا طظارصلاو

 ةدانملا دالبلا طلح إو هلطاساو .ةشوجو هتموكح لاجر قفويو

 ةيلبو ةفآ لك نم

 ني

 زيزع يدنفا نمحرلا دبع تايبا

 كلملو ةفالخلا راد ُّس مالس

 كرتلا ينب نم انراظن لع مالس

 نلوالاو : نذاي. ناك َّط مالس

 كفسلاو كتفلاب ماه اهنح نؤدوتي ش

 ةلقوو ١ ةاضالا» ١ ءاحا مالس

 كسملا ةغلاث بيطلا ريمي مالس



 مام لب

 كسلا و دحملل ا ات:اذد

 لوطب وعدنو ”'

 كرشلا ةلم لع انف

 ارصعلا متشهداف امزع متامعاو
 - 2: ا
 ةمدع . ةما اهومتك رادت

 ىرتت ع توطخلا و اه ومْذَقَنا و

 كف لجا ام ميلع ”

 ىربكلا اهتايآ مايالا يف مظعاو
 ةقاطم اولخ روحنا َّط مالس

 ارم ةقاذ دق سانلا ضعب ناك ناو
 ةتامم دعب هبيحم ّس مالس

 اريشن نمز هلوجري ال ناك دقو
 انقلاو فرسلاب هويح متلا أ

 ارعسلاو ضيبلا ا متامزعو
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 ١ ينا ةئردا لاطبا متنا اغا

 ارسق تذخأ نا دعب اهامح متدغا

 ارتاح | نطيي تافزا متج رفق

 اريظاعا نيت مشلحاو امامح نحرد

 ةجبمو ًانيع مالسالا متررقاو

 اريقلا كلذ ةبيط عي متجهاو

 ع ع

 ارعياوربلا متقبط دق مصخلا ىلع كرد هلل كللاو يدملا ةاج
 ىنولا ىدا ًاران ربلا هيلع متلعج
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 اربا هبجو هي دنملاب 'تقيضو

 ىدعلا لشف اهب ىربكلا ةشطبلا يف

 طسن لينلا طشب ىرخاو

 اهرب ارو .اطرفانا اودعت

 ارصم 06

 اربش اومدقي نا رجلا يف اورسج اهو

 ملاح فيك لسن ال ينربرآ يف
 ارف تمداص دق ماعنالا مهبل 11

 ةديعإ شو ناطللا ةملف ينو
 ارزش م نورظني اولو ليلا نع

 م ١5«



 م ع

 ًالبانق اهومر 2فالا ةتالث
 ارتف انعفدم عرد نم اوعدص معل

 ةداحش الواو ايف اومزه دقل

 ارشع مهعمج نم قبب 1000 ا

 ىرخا لأسم الها منك دقو
 - برعلا ىف

 متلقو ارسلاو رضلا يف ناوخالا ومه

 رج لك َّط ًارزا ع اوناكف

 1 خقحو ا اكو ودع

 مهنمو مهيف كلل اذه نودعي

 اربح الو ًارس كرتلا نومقني الو

 مكعم نوي<و متم نرا نوتومي

 ارضلا يفو كتم ءارسسلا يف نوكيرش
 ةيسل نيديعب ص اوقلخ امؤ

 اركن كعنجي نيدلاو اوفرع الو

 هفيس برعلاو كللا داجن منكف

 ىرسلا برعلاو كلا نيي متنكو



 كك[

 5 نيدالبلا دعب َّط ناكو

 ىرحماو ةءركلا كاس نيدلاىده

 م زاغ مويلا نيرصنعلا الك

 ارحب ًاركبرع هئادعا ىلا دوق

 ىدعلاب كتفي برحلا بابع ضو
 (ىرسالا صخرا اموىلتقلا رثكا اهن)

 افولاو دولا ' ىرمع متكحاف متابع

 ارمالا حي نا كلملا سوسي نم ىلع
 هلثمو مامذ انم 5 لكتراكف

 كاسرتألا كعنص ل ص انل
 رقي حضوا نضالخالا انب ناكو

 1 ان كب ف ذاصنالا ل-تناكو
 رتاود بح يف صالخالاك راو

 اردص .لجر نم ص الخ الا بحرا مف

 رقما عمج هس فاضنالاك راو

 اركف ,ةما نم صالخالا دحو 5

 طي
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 د د اا
 ةنوكحلا هب تاماع ام نا لاوحالا ّط فقاو قيدص انل لاق

 لماعت ال مارتحالاو مارك الا بورض ترم يملعلا كدفو ةيناملا
 اوُواج اذا مالا ءامعزو كولملاو ةرضايقلاو ةرطاربمالا هنم رثكاب

 هناسحاب هلها ىلع عش نمو فورعلاب ىلوا نوب رقالا : هتبجاف اهدالي

 هجولا ةسوعو ديلا ةزارك سسسشن ( ترا اشاحو حنا مريغ ّ ناك

 ةحابضلاوةشاشلا ريغب تفرع ام هوجوو ةحامسلا الاتذاتعاام ديال

 فِ هتحارو هتيهافر اندفوأ رفوتل دهجلا ًاعيركح تلذد معن

 راد ف تيظلت م برها راد يف ةتلماغم يف تفطلتو هل<رمو هلح

 وعم ةرضحو مظعملا ةفيللا نينموملا ريما ةرضح نم انيقل ٠ ةفالخلا

 فالتخا ّط نيفظوملا نم مريغو ةلودلا راظنو مقنالا هدهع يلو

 هل حاترت 5 برحلا ا يدنج رغصا نم ىتدح مهلامعاو مهتاجرد

 .نرم انلان ام لكو - باقحالا يلاوت لع باجالاب هركذتو سنا

 هباشتم طمو اهافرط نيا يردت ال ةكرابم ةلسلس مارك الاو ةوافحلا
 قح ةحلاصلا لامعالا ردش ةيقار سوفنو ةدحاو ور نع رداص

 نركشو دفولاب نيبعا كلملا راد يف لاجحلا تابر نا ىت> اهردق

 ميدنفا يلع درك دم سبتقملا بحاصل تالاقم نم لصفلا اذه )١(
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 بئاوشلا نم اصلاخ ابيحرت هب نيحرو ةلمتل ”نهرودخ ءارو نم
 يروسلادفولل انه نيموكحملاو نيكاملا مارتخان م نويعلل لثت

 ةوخالاو ةيقرشلا ةفايضلاو ةيناثعلا مراكحملا ىنعم ينياسافلا
 مرودص ةباحرو ميذطل نم ةرغطم ةروص موقلا اناراو ةيمالسالا

 موي ىلا مدقلا ذنم ةناتالا هب تفرع ام مهيدصاقل متوثم نسحو
 ٍ ةالزاا َلط الاد ًلاغم ا ةرما هذه كلذ ناكف اذه سانلا

 لقمع اهانغاو ةلودلا رصانع مظعا امهو برعلاو كرتلا نيب تا سل
 اك اهاقراو

 ف هاب ربكلا تن هرايرس ةماعلا يف ةعاجل الكه لالجا ىرس

 نفثو فر ةراخلا و فطللا ن 0 ةداصب ن نوب اق مح اوناكف

 ءاضع

 ل رود

 0 1 اوغلايو | اندفو « .عاىلع ف نلف يف اوعدباو 0 |

 4 كلدلت ةلطقلاو تيدا يلا بحال ١ لكو مث اوياو مم ماعط

 - امام 1 5 اورالاو تفلضتقا ١١ ئديالاو و تحجانت ينام 7

 . اذه لك فلات ديدسلا هي ا يذلا رظن لع كلد تفلانو
 هدإلب ىلا هتكاع نمو هتعماع ىلإ ما ١ هدالب ن نع قئاقح لمح دفولا

 ابتدشو ةموكحلا وق ةقيقح ّ عالطالاب دفعا هدعسإ نم ملعتيف :

 باب راونيدلالاجرل 6 اندالب يف ٍى سانلاو داليلا ءادعإ ةدراطم ف

 نيملاعلا نيركفملا مالقالا



 دال

 اوس د
 هب تعمسو نيعلا هيلع تعقوو ةركاذلا هتعو ام لك ناو ٠ يئاغلا

 ركشلاب رهدلا لع ركذب رثثال سحللا ساوحلا هب تمتنتساو لب نذالا
 1ع لاوحالاو لابجالا فالتخا ىلع لاقملاو لالا ناسلب لديو

 اضعب مهضعب دحاولا نطولا لها فرعي ال نا روصقلا مظعا نم نا
 هدنع م الا ناسنالا قعن الو بيب رقلا لئاضف ديعبلا كردي الو

 هلقعو هرظن دودح ءارو يف يعن م

 رقشلا ةقشمانم اثيشاندفو مثبت يالا ا انه
 هتابيطلاب هباطو لفح دقو دوعي هنكلو ةعيبطلاب هئاثعو نم لمحتو

 رابك الاي نوركذي و اوعمسو اوأر ام نوثدحتب هدافحاو هاوانباو وهو

 هوجولا كلت هللا اخ دومعلا لامجو ىرقلا نسحو فرب

 ةعومج قرا يلا ةفالخلا رادّلَع نيمداقل شبت أتفن اليثلا ةرضنلا
 اهئانبا يفرا نم تايالولا هب لسرت زارط سفناو ةمالا تاعومج نه

 ةيضرا ةنج ةفالخلا راد نا٠اهللحو اهالح اونيزي و املامعا اولغشيل ٠

 ةحاجرلاو ةحامسلا كلت الولو هل هداعسا ادإ, قلاخلا دعسي ١

 اب طخ الو نونكاسلا اهانكس نع ٍبغرل ابلها يف ةحابصلاو

 نويتاكلا فرحت



 ل 5!ه-

 مهدالب هي كارتالا ىرا نا سفنلا يناما ىصقا نم نآك
 مهقيقح لع مدهاشاو مهتطلاخ امم رثكا مهطلاخاو ةيلصالا

 راد ىلا ةلحرلا هذه انلحر اف مهادمو مورق مهسلاو مهشحو

 انل غاسف نمز ذنم هيلع لوصملا انوجر اماط ام انل هللا ضيق كلملا
 ةبيطلا ضرالا هذه يف انئاكرشو انناوخانع انتامولعم نيب لباقن نا

 مويلا مهلع انتامولعم نيب و سم

 هناو هل عوضخلاو ماظنلا ىلا ليما يتلا نا ةلججلا يف انل تث
 وهو مالقن هنال ماظنلل عضخي و هريدم رماب رقأيو هدئاقب ىنفي عامجش

 ينرعلا هيخأك هئاكذ يف
 حالم يرتلايف دهشتو هيفنوهياشتم برعلاو كرتلافنيدنلا اما

 ميبحيو برعلا سدقي كلذلو نيمرحلانم يفاي ام لك سدقي أي رطق
 ةديدجلا براحتلا هتديا مدق قيقدت ةجيتن وه رحل اذه نا

 صئاصخ يف ثحب نا ديري ةياغلا نع درحتم ليبس رباعل ىلحتت ىنلا

 اهب رتفت حئاسلا اهظحالي يتاا ةشاشبلا نأ ٠ سانلا عئابطو بوعشلا

 ىلا ةنطا ةيالو ذنم ك ارتأا اننا او>ا روغت

 اةيم ىف ديزب امم 7 ةناتسالا ىلا نيلقتسملا ديمزاو ره شيكسا

 و2 مهتيوهاو براقتم مم جازمو دحاو مدصقم معي مهنال كرتلل

 ةدحاو مهتراداو عنيد ثعبلت ّْى 1| حورلاو ةلك اشم نوكت داكت



 ا تر ا

 في يكرتلاب يلرعلا بحري ام يبرعلاب كربتي لوضانالا يف يكرتلا
 مالسالا عمج ذنم امهاحوز تجزامت دقو ناباهتب ال فيكو هدالب

 اههنيب بحلاف ةيسامملا ةلودلا لئاوأ دهع ّلَع نظولا ىتنآو ابني

 دافحالل هاب آلا نم لساستم ليوط

 انناوخا اني رف ةوافح لك كرتلا دالب هي يملعلا اندفو ين

 ةرطفلا قالخا ناو فويضال مهئارقاب ةيدابلا يف برعلا نود اوسبل
 ةراحلا دالبلا 5 لصالا اهلل تاعامجلاو توعشلا يف ةدحاو

 كارتالا نم لعتلا عمجلاو حشلا ةدرابلا دالبلا ينو مركلا ةلدتعماو

 ةلاح نع كلأس م ريغو ةرضاحلا برعلا دالب ةلاح نع كلاسي

 نم ارابخلالا دهاغمو نيحلاصلا تاماقم نغ لا ٠ ىخم امف دالبلا

 لوضانالاضرا يفثككلا ليطن نا انل ضيق ولو نيلسرملاو ءايبثالا

 . لاقي لامجالاب و هجو لكنم موقلا ىلع انكح حصا انلطا امم رثكا

 يرعلاو يكارتلا نإقيقشلا »ني وشالا نيب ادج ةفيفط تقووثلا نإ

 اخو درفلا 0 ءايط نم ةقيقحلا يف وه تائيسلاو تاكا نازيمو

 دكت .ناوجرا ال يفاو ٠ سكعلابف الاو حلاصف [لاض ناك ناف

 نم رونم لكل اهانمتا مك .كرتلا ضرا يف انم رونم لكل ةءايسلا

 انف رءام راك امضي انسب رعلل :ترملا دالاب لالا سوم كرولا

 ةينطولا ةايحلا نو رش نم نأش لك يف دصقلا ريستق انتحاورا جانو
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 ةيحورلا ةاحلاو

 ىربكلا مصاوعلا رظانم نيب ةفيفط قورف ىوس ىقبت دكت

 رطافلا هب 1 5 هده اهديزتو ةفالخلار اد رظانمو برغلا يف

 ذهاشم نم اهانفررعام رظانم | نود ين جا ةيعيبطلا رظانملا نم ىلاعت'

 اهريغو ابروا

 ءيش لكا | ف حبصاو ةبقارلا كلاملا روظ يف انتغكاع تاخد

 عبس ذنم كلذ لك ال نكي موه لا عجرم عجرمو كارب | ءالشر

 نم دبعمو ابعراوش نم عراش لك يف ةلثام ةفاظنلا اهيف دحتف نينس

 ةمورعتناك ام اذهو اهروصقنم رصقو اهتوبب نم تيب و اهدهاعم

 لبق نم هنم

 رضاحلاب نوضريو روسيملا نوظحالي ةدم ذنمانه سانلا ناك

 ةيهافرلا تناكو مهتلاح ن نم ىقرا ةلاح مهسوفن بلطتن داكت الو

 شيع نوشيعيف مجرئاساما سانلا نم ةصاخ ةقبط لع ةروصقم

 يذلا مويلا ءاجنكلو لاعلاو 00 و ةراذقلا مهننتكت ةلقلا

 لذكر قزرلا نم ين ب ةايحلاب معنتلاة معن سانلا م

 نان كر تال ب 4 ديو ةيصاملا ف ذ ادي دقاقو
 كسلا بدلاو ىرتلاو ىرغطلا نادإبلل دعب الماش



 د

 ةفالخلا ةعماع 1 05 لا هذه كك ماظنلا نم بر هلا حور

 َ 0 و١ كنظت ابعرا اوش ضعب يف ترم اذ ذاف ةيمالسالا

 هل ةربكم ةروص ُُط يلوبات وا ايليسرم وا ةيمور
 تن 35 دهلان ة تان وسلاو ءاي ا فالتخاو ناكملا ةلالجو

 ب رسل لك ايلا اد اهفالتخاب ةفيطل ةفلتخم كانه ةعيبطلا

 اهرمهاظمو اهروطت يف ةيزغ

 ةحالم نئو ةيديدج طولتما ارو ارب ةلاتسإلا لاضتا

 روجلاو قيضلا ءيماوش تثدع ىح اي 1 ديعبلا اهنم لعج ةرظنم

 ١ ءايحا ةلع نم تايصقلاو ىر ملا نم ةناتنالا ةنيدم ءارو اذمو

 ف ة تنا 0 اهتاؤن اذاو ٠ 1 اعلا ماظنل :ا| اهف ليم ا ملكو ةصاعلا

 انسحت يف عادبالاو | مور لالجو اتعيبطظ لامحل معنا ها انج

 مهفراعمو ميكرادم ةعيطتستو ناكسلا ةورث هب مهبل ٍظ ردقب

 3 0-0 ورال انه ةيداصتقالا رومالا يف ةيلغلا تناكسمالاب

 فِ اوقفو دقو مهوسفانيو مهنوعزاني مويلا كارتالا ذخا دقاهو

 ةرسالا نا فرع نمو ناهربلاب كالذ تنث ا لامعالا نم ريثك
 ةلديد كلاو ةي'ملاوأ ةيمرالاو ةيمورلا ةرسألا نم قرا يف ةكرتلا
 معريغ نم ىقرا عومجملا ثيح نم مث كرتلا لاجر ناب مكجي نا ثبلي
 اهرواج امو ةعصاعلا لها اهس الو أابب رغ اعولو 0 :لاب نوعاوم مو
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 موال ا نوكي ابروا نمموقلا برق ةبسن لعو ةليلقلا تايالولا نم

 ربشيكسا لها نم ىقرا ديمزا لهاف ةيقارلا ممالاب كاكتحالل رثكا

 ةنوق لها نم ىقرا ةصروب لهاو

 اوخا تلع دق روتسدلا دهع لئاوا ذتمةريجالا لئاوغلا نا

 حارطاو ةبيطلا ةيلالقتسالا ةايحلا تبحا اذا ممالل يغلي امكارتالا

 مههف كلذ راثآ ضعب تالا رهظ دق اهو يلابلا لاكتالا بوث

 فرع الوم ّلَع هذه تلظ اذا رصانملا رئاس دعب نومدقتيسو

 لها ديلقث يف اوذخاف نيلماعلا 00 ةايملا نا كارتالا انناوخا

 ىلا لبسلا نوكلسي فيك يقارلا مهطيحم مهلعو رشبلا نم طاشنلا
 ,مأاظنلا نم هرثا مويلا ىرن أسم مهنم 1 ةيندملا نم ظحب ذخالا

 عبطلا ةقرو قوذلا ةمالسو ىنغلاو ةيهافرلاو

 ملم رلا ورع

 ةفالخلا راد ىلا ةيروس دودح نم لوصولا يف دفولا فرص

 ًاموي* ١كلملا راد يف ماقاو بايالا يف ةعستو باهذلا يف مايا ةرشع

 يفند داعو ٠؟*» ةدعقلا يذ4١ يف رفاسو مايا ة ةعسن ةعاق قانج فو

 لك دافنسا ٠ اي رقث نيربش ةحايسلا : ةدم 0 5+١ مرحملا 4

 دجلاف ليزجلا عفنلاب هتماو هدالب ىلَع تداع ةمبم دئاوف مهنم درف
 همس ىلع هلا



 هال 1 مدل

001 

 اهنا ةفالخلا راد ىلع مالس 1

 ”لثئومو .نيملسملا لاحر طخ

 اهنا ةفالخلا راد لع مالس

 /لقعم يه لب مالسالا ىلا ةالم
 امنا ةفالخلا . راد ىلع مالس

 ل نينم ملا لكل ”ثايغ

 دم ىلا كيع ب تك

 ”لكي رصتلاب نيدلا ردبو را

 اهنصوب فنوحدلملا لوقي اذا
 ”لسرتلا هنع فصواب يفب اذامو

 افكت اف ريفلا حدم لاط نال

 ”لمجا رعشلاب حدملا روصق ناف

 ل عئانصال اهف مأق كح

 ”لمج فصولا بهسم لوق لك هب

 أيديا بللا شهدي اه اهب تيأر

 لثم اهف نرسسملا رس عراوب

 لييابا بحاص لابحلا يدنفا نيسح اندحال ةديصق نه )1١(



 لالالا

 2 درو [ييسن ا 0و

 ”لصفملا غيلبلا أيعي اناسوأ

 الكل فال قم( انا نوف

 كه ةايحلل لاك « قورف»

 اهو ءوسلاب لم فرط فرطيو

 لقعي ..مجرتلاب .اهامر لقعو و
 م6 !لايلا ندقا تفرع دقن

 ”لقيصو لاجرلا مادقال كح

 ١ توح ام فصو رعاش آموي مار ناو

 للضم حار ليلضلا هنا ولو

 «روثا» لك مهيف هارزو اهب

 لكشم مع اذا رون يجدلا ليي
 اهب ةعلط هل مهيف «ةءاط» كو

 ٠ ليلا ليلاو كشلا ل فشكي
 هبجو ءآلأل روث «لامج» لكو

 ”لججا ردبلا ةعلط نم لب ميصلا نم
 ىغولاو سلا يف مالسالا ةضيب اومح

 لكوم هلالا عرش ىلع لكو



 دلع

 ةوطس « رونا » قورافلا 6 نك

 ”لدعي ساناا يف حار الذل

 أرذاع داع مهبح يف ةيرما برو

 ”لذعي و يحلي سمالاب يل ناك دقو

 (0) راكفاورطاوخ

 قيقحلا نارمعلا

 عطلسلا راد يف

 راد ةرايزل اهفارشاو ةي روس ءايلع نم دفو لاسرا ةركف تلد

 ةنطاسلا عاضوا يف ةثعبنملا ددجتلا حور ّ ةنعلق قانجو ةفالخلا

 هاور امو دهاش نم .:رايعلا دهاش دعب سيل ذا ديعلا اذهل اهلامعاو
 وه مهموق روبجو مهبابحاو مهلهال مهتدوع ندليمعلا اندفو ءاضعا ٠

 ةمصاع هي ةرملا هذه اندهش دقف + لقا نكت مل نا اهنيعب ةقيقحلا

 ىلا مالسالا ةلود هاب انرشب ام ةيداملاو ةيونعملا ةايحلا نم انتنطلس

 هللا ءاش نا ةعاسلا مايق
 قشمدب ةعلق قانج اؤيس يف سهتقملا بحاصل ةرضاحم نم )١(
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 نم ريثك نم كش يف ةكرابلا ةحايسلا هذه ليام ناك
 ريخالا اهدهع يف ةينسلا ةموكحلا اهب تماق ىتلا ىظعلا لامعالا

 نيتعجافلا اوسني مل موقلاو ًاصوصخ ةرضأ املا 0 ينايسالو

 برغلا سلبارط ةعجاف روثسدلا نم يف اندكلمم اهب تببصا نيتألا
 ةمالا هذه ىلع لضفا ىلاعت مب .رلا فئورلا نكلو يلبا موزلا ةءجافو |

 اهرورغو اهلذاختو اهلشافتب ٌ ذا اهقحل يذلا راعلا ةمصو اهنع احمو

 جأذاكم :رما ذه هنأشا لح هلم كلذ ناكو ليقتسلل ا اشح مدعو
 ةلوقعملا بابسالا انذاختاو هتوقب انماصتعاو هيلا انعوجر لعانل

 رئاودلا ان نوصبرثي اوناك نم لاتقو برغل ضوهنلا يف ةعورشملاو

 ماع نما كلم ملا رو ها كا ا نرادذوغبو

 قيفوتلاب انمالعا ىلعاو رصنلا انل بتك نا هنم ناك «لالقئسالا

 مهنموتارم ةفالخلا ةمصاع اوراز نم دفولا ءاضغا نمريثك

 فرع نم ةمأع ةيروس لها نم ريثك لب تاونسلا اب ماقا نم ؛
 ال ًارخكم اندفو هآر ام نكلو ةمظعلا نم هتوح امو ةعصاعلا حور

 نال كلذو كالملا ةمصاعل ةيدقلا ةروصلا لاوحالا نم لاحي هبش»

 داكي ال روما لع انتفقواو اهبلقو اهردص انل تحتف ةناتسالا ةموكح

 هترخدا ام ىلع انتملطا مهسفنا ةنطلسلا لامع رابك اهرثكا فرعي

 نم ةعيدب ةروص انراظنا ّلَع تضرعو ءيراوطلل ةفالخلا ةلود
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 انيكِف ةيداصتقالاو ةيعاتجالاو ةيلعلاو ةيرعلاو ةيربلا اناوق روص

 اندهش امب اننيعا ترقو احرف
 نم اهعاتبن شيجلا مزاول عيمج نا نودقتعي سانلا رثكأ ناك

 راد لماعم انرز اإذ ءيش لك يف فاعض انريغ لع للك اتناوابروا

 مسلاو ةي رحيلا عناصمو ينورب تروتيزو ( ةناخيوطلا ) مفادملا

 أمو مفادملاو قدانبلا عنصو لبانقلاو فئاذقلا لماعم نم اهريغو

 تحتو وجلا يفو رحلاوربلا يف ةثيدحلا لاتقلا تاودا نم اهلكأش

 ةيداملا اهتوقب ملاعلا اذه في ًاهم ًازيح لغشت ةما اننا انقيا ءامل

 اذه ءانبا نم مث لماعملا كلت يف نيلماءلا فولا انيأر دقو ًاصوصخ

 هي ةرثكب دوجوم داوملا نم هجاتخن ام شعم ناو بوبحلا نطولا
 هقب ل هتاذا . نسحتو هنداعم نم هجرتست ةيناعلا ضرالا

 نم اهريغو ذالوفلاو ديدحلا هيف دبشن انك يذلا مويلا نا يرمتلو

 اهتيعوا يف انماما ىتلتو ءاملاك ةلئاس دقاوملاو رينانتلا نم جرخت نداعملا

 ناو ةديعسلا انمايا باب ىف هدعن كيلا مويلا ومل'كبستل ةصاخلا

 مقادملا ابنم لعل 30 نانسي اللا ديدحلا توص

 ناسحلا يقاوغلا دي راغا نم انععم يف لمجال فئاذقلا»و زدانبلاو

 راطقلا بغ راهسالا ىق رايطالا ءانغو

 اهانب عماوج نرع ةرابع ةفالخلا راد نارمع نا دقتمت 05







 ل_معابوهس

 ةلودلا بابراو ءاظعلا اهتديش روصقو حتافلا دهع ذنم نيطالسلا

 ازصا اهروصقو اهفحاتمو اهعئاصمو اهرود ةموكملا ان تحف الف

 ةرهاظلا اهتروص ريغ ةيقيقملا ةناتسالا ةروص ناب نيقيلإ لثم لع
 نا انف رع ٠ رظانملاو موسرلا يف ةلئاملاو اهتذآمو اهباضه يلاعا نم
 مظعا يف ام اهيف ناو ههوجو رك نك قرسم كلل راد ارم

 ةناتسالا دي زتو ةمظعلا بابساو قفارملا نم ىربكلا لودلا مصاوع

 تاراقلا يف ريظن هل سيل يعيبطلا اهعقومناب ملاعلا مص ا

 تعمج ايرواب ايَسآ لاصتا ةطقن قو اهناو ةسبايلا هذه نم سحمللا
 تناكف قرشلا دهاشم فطلاو برغلا رظانم لما اهرح يف

 سانجاو اهدهاشم نولتب ءاسفيسفلا هيشتدحاو نا يف ةيبرغ ةيقرش

 اهلالظ نيئيغحملا ايف نيلزانلا س

 نم عمج روفسوبلاو ليندردلا نيقيضملا نيب يث ةمكاع نا

 يفو دوسالا زحل اهتارو نمو هحاتفم اهديب و ضيبالا رحبلا ابماما

 2000 يف لاغم ريغ ّط قااخلا اهتلخ ةصاع يل هبابب كسا

 كاس لِ ضفاو ؛ مالسو مالسا راد ءمايالا لَ ابلعجا

 ماعنالاو تاريخلا بورض

 لك اهب ياي ىتلا رخافملا نم ةعصاعلا هتع ام دادعت اندرا اذا

 نيإسملاةىاع يف فايق رشلا ةعصاع ةناتسالا نال يفرش لك لب ينامع

 6م 1١«
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 اهراثاو اهتحيو ايدك نر وكو اي كاكاو اب هءاوج و اسرادم عجا

 اهب لقتتي ىتل ينل ١ ةعرسلاو اهتاداجو ايعراوشو ةماعلا اهلاعو ها

 اهرب اهرب يف اهب ونح ىلا اهلامث نمو اهي زغ ىلا اهقرث نمابنك اس

 اعاان اك اهتاياومارتو اهروسجو اهبك امو امس لع

 لك اهنامعا رثكلا يف لجتْلا فوذلاو | ماكس ةقرو ابعراوش ةفاظنو

 ةيقارلا مالا نيب هب 0 مفري و نطولا اذهنبا ردص هل جلخي امم كلذ
 كدءاو ةفالخلا راد روزي فصنمل جاتحي كلذ لك ىلع فوقولاو

 لقعي نأ هععم قلي وا امهنيي نراقيو بر ملا هل ىرب ا ممارعل

 عنو دهاش اب هسح 0 هنبع ت ار

 اهحالصا ىلع نورف ةوتم ةؤ/اراعا اينر رعي صقاون انتعصاع يف

 يذلاو ددتلا ىلا رخ الا دعب نيحلا جاتحي دوجولا يف ناك لك نأش

 اهعناصم عب 2 يف منا :ءلا ءاضم نم هاندهاش ام قحلا ماو ايم انربب

 برحلا 0 انتما يف اليثم هل دب مثل م ءاضم اهلامعاو اهلا و

 ذِخأت نا ىلا انترطضاف فقوملا ةجارح ىل اع انتفقواو انرادقا انتفرع

 يف ةناتسالا ىرن نا نظن انك امو اننوثوش ةماع يف مزملا بادهاب
 الهادي لو لماك لوح رو م دعب ةنين اطلاو ةحارلا هده لم

 نمسورلا ديدعلاو ةدعلا ماخض ةثالث ءادعا عم ةٌُماد برح يف شو

 فلول ناو ضييالا ملا نم سيشرفلاو زيلكتالاو را رجلا



 اا

 و 2 7 0 رز ًاعاطقنا ةريثكلا ةي علا اهدراوم تعطقنا نا دعب اهف ةئاد ةكرملا

 هذه نابش نكحاو ةموئشملا ناقلإلا برح يف اهياتنا ام عد اب

 هول شاك نوديعي مهصالخاب اوداك نيذلا ةاودلا

 لتخاام بط نم ريبدت كالا نما اوربدو لاكشا لكل

 مل دهعو 0 دهع داكوا انراشن يف يف ىواستو مالغن 8

 نم دهاش امم تارم رورسلاو حرفلا ءاكب ىكب اندفو نااناق

 يوك يضاق يف آرام ةرثّرما دهاشملا هذه صخاو يقرلا بور
 اهيف ملعتي ىنربك رود ىلا اوؤا دقو ءادبشلا لافطاب ةيانعلا

 المو تاعا دصلاو 1 نم ه ةايحلا دابح يف مهمزلي 3 مهئاناو مروكذ

 تاضفاو ميوعت و مهتحار بابسا ملت رفوت فولا ةعضب نع نولي

 ءادهش اوضق نيذلا مهئابآ نانح اوسن ىتح مهيلع ةموكحلاو ةمالا

 43 ظ11ْ م 50 كلئاوا نم درف كف نياسمل او مالس الا ةكل# نع افدلا

 ءالغا ليبس يف تو نم أ لاخلا نا ناش بلي يدا آو يلا 2 1 6

 يب رتاك هدعب مهبرت اهدالوأك هدالوا ناو هتما هاست ال همما نا

 ب علا ةطأ احلا لل مي ياش || كيس ثااو٠ 0 ةايحي نيعتمملا اه ءانبا

 هيف تلا لاق اباطخ نهادحا كفل كفيف 0 تقلا نم تاللماعلا 4 هيفو

 خا ا ندهاجي انه ءاسنلا آن لب طقف لاجرلا م نودهأ اهلا بدلا

 نا نك اسنل اولوقف ةدارفا اه 00 ةيسكلا 1- نددعيف نهرباي



 ضيا اندابج ندهاجي
 يف ةيذحالاو ةفابدلا راد يف هاندهش يذلا ىهابلا ناقثالا اما

 0 يفو شيار طلاو داجسلا | عنص ةكره ل عم يفو زودت

 ٠ رمتلا ىدم ركشلاب ل م هعاونا ىلع وبلا عنصل

 ناكم ىلا لقتنت مث اماما غبدت ا

 ذحا اهنم نوكحي يح 1 طاختف صقنف'

 ديلا د ا اشو روصنملا

 ذانتي يذلا وهو ماعلا لماعم عيمج يف

 صا 0 0 0 00 ماخلا فوصلا ديمز 0 و

 ددهو غبصيو جسذيو جلحيو فدنيو عنصيو لسغيف لساغملاو

 هعاونا فالتخلا لع برطلا خوجلا نم 0 جرين كاحو لدعيو

 ركشيو دمحي ام ةناتسالا يف جيسنلا لمم يف اندهاشو هناولاو

 اهيف لصفت دنحلل ال بالا ةطابخل 00 لماعم ةناتسالا فو

 ةقدطلا تاودالاب طاختو ةدحاو_ ةفقد ةلدب نيثزات لك تال الاب
 اهسانجا فالتخلا ىلَع ةسبلالا لماعم نم جرخمي امو نكمي ام عرسأب

 لاملاو مهبلع ضيفيو انددج نمنيطبارملاو نيدهاجلا ءاسكأل ينكي
 دنح مهنمو ةنيعم روجاب نوفظوم ا مهنمو تاينطولاو نيبنطولا نم

 خاوجالا عنصا لماعملا هذه ددع رثك اذاو عئانصلا هذهباب را نم



 ١ تو

 سوسرط يف ضييالا ماخلا لمعك اهعاونا فالتخلا ٌلَعتاجوسنملاو

 ةصقالاك ءاضييب ةسلا نم شيلا مزاي أب مويلا موقي كيسنلا
 اهنم جرخي كلذ ريغو براضملاو مايخلاو تاردصلاو تاليوارسلاو

 ةشقالا نع ينغتسنو ممرساب ةكلمما هذه ناكس برملا دعب ينكي ام
 انتورن ةدام فزنتستو شحافلانُدْلاِب برغلا ل ماعم نم ابعضيتسن ىتلا

 ةيدااا اناوق نم سفنلا هب ترعب نيملا هاو اه ضعب اذه ا

 خرش لاا لك جاتحي تاعوضوم ىلا ةراشا 32 ةفالإلا راد يف

 ةعلق ل اما٠ 00 موُقي ال نايبلاو ليولع

 يف تايثااو ةدمللاو ةما ايشلا ة ةرظع نم يلوبيلك ة هرب ز> هيش وا

 ٠ نيبناثعلا لاطبال ىربكلا روهدلا مث 3 اقو ةلمج يف خي رانلا هرطسي

 يلا فقرطلا اندهاشو يلو وبيلك ةريزج هيش انمادقا تّئطو ذنم

 ودعا زدنح 0 براح لا قدانخلاو ميباسا ةعضب يف لا

 0 ارك ى مادملاو ,نولمعتسي يذلا حالسلاو دودللا

 ةقي رطو 57 0 او نوفلتلاك ةعونتملا تارب اذا لطئاسوو

 مهرب مد م وادع مثار ال ثيحن نيلئاقلل ةريخذلا ءاطعاو نيوَمللا

 هئالا لع هل هلل اند و دادزي انبارغتسا حب اه موقوف نم مهلعنيفرشم

 نم دحاوأ /| ربشلا ديق ءاقب لع انصر حو فعاضتي ايدل 0

 ناسنالا ةمهو نايدلا ة ةيظع ال ت تان ةعلق قات> 0 انم



 كوم ل

 اذهل اناده يذلا هلل دجلاف ىنقاو ىدهاو ىدسا ام لع هانركشف
 ةلءاضتم هتلاحو ةعزعزتم ةعلق قانج يف ودعلا عقاوم انبأر

 تاراظنلاو ىهاحملاو ةدرحلا نيعلاب اهلغشي يتلا برحلا ةحاس انيأر

 ديب هناي كرش ينو انركشو انركق هقوف نم هلع طل تم اندنجنو
 هبابسا ترفوت دق ةداعسلا رادو نيلرب نيب فقيرطلا حف مت نا

 انشر رسيتب ىتح عيياسا ةدع يفق الو لبق يذ نم رثكأ عافدلا

 رحبلا ضرع يف هب يري وا يديالاب ودعلا ذ>اي نا روصنملا
 ابلك الغم ملاعلا دبشي مل بورحلا يف ةبب رغ ةعلق قانج برح

 .برخلا نا ناسنا رطاخ ف لوحي ناك اموقدانخلا يف ضزالا تحن 2

 ىلاعت هلوق مهلع ق ةدص ىتح ةيبرغلا ا لع نوكت

 نينثأ 0 ناملالا عرتخا كن نينما 5 لابجلا نم نوتفيو

 تسسما ىتح اهيصايصو اهلقاعمو ملاعلا نودصح مظعا اورمدف نيعب راو

 قدانخلا برح ةقيرط اوعرتخا اذكه اهشو رع لع ةيواخ اهيف اب

 نيببرصلاو كييلبلاو نايلطلاو سيسنرفلاو زيلكتالاو سورا اوقاذاق

 نييراغلبلاو نيبرحلاو نيبوسمنلاو نييناععلا مهئافلح - تاز هلا ع

 انئافلح شويج نيك

 انفو شيجلا ماعط نم انلكاو 'مايا ةعبس ةعلق قانج يف انيضق

 ةملسلواودالا ةفقق اععساام ةرتكل انقلأو اهب راضم تو ةشارن يق



 تاس

 نم ةرم ام ريغ ودعلا تارايط ترمو راهن ليا ملعةنت مل يتلا مفادملا

 هبش فاطعا هِي اناجو هعفادم فئاذق ترم ا انسور قوف

 ةفاللا ةعصاع اهيف اندنج عافدو ابعقوم تمح يلا يلوبيلكة ريزج

 بابرال انقفصو انيأر ام لكب انبجياف اهرساب ةتظاسلا ضرا لب

 ليس يف مهحاورا اوصخرا نم اندنجو انطابضو انداوق نم ةلاسلا

 هداهج قحا هَللاَيف اودهاجو نطولا

 وهام اهنمو فلسو ليثم هلام اهنم َه ريغكا رشدلا رطاوخ

 رفوتلو رطاوخلا ديزت ةسيندملاب و ٠ لاثم ريغ ىلع عرتخلا ديدجلا

 رادف ةفالخلا راد ىلا ماشلا عوب ر نم هذه انتحايس ناو ٠ بلاطملا

 هيف ةدحلاو ةيدقلا ناتي زاا هيف سلطمل ةعلق قانج ىف برحلا

 ةينطولاو ةيذيدلا نيتطبارلا ةيوق' هيف ةيناملا حورلاو ةينيدلا حورلا

 ةيورخالاو ةيويندلا نيتداعسلا لينو

 ابن لزعمب هئاضعا رثكا ناك ءايشا هتح بلا دافتسا

 اوأرف لبق نم اهوزاتجي نا ل لاب لع مهل رطخي نكي مل ًاعاقصا اوراز

 اطسو شيع لوضانالا يف مويلا ىلا نوشيعي 1 كرتلا مهماوخا

 * عيدب ديدج لغم يف ةنطلسلا راد يف نوشيعي فيك مودهاش و
4 0 

 اثدنع م 0 وهلا فرعف 9 ضيعبإ 1 اهضعب حاورالا تح امو مم اوطلتخا



 ع

 دحاولا نطولا لها فراعتلاب سانلا قحاو مثدنع ام انفرعو

 دحاولا نيدلاو

 اهتيرب يف ةلودلا ةوق مأ نع ىأرف كالا 0

 نوشب نيمئاقلا نا نّقياو كالانه ال سوفنلا تنأطاف اتيرحبو

 ةثيدحلا ةيرغلا ةيندملا نيب عمجي ًارهاز البقتسم اهل نودعي ةلودلا

 ةياغو بللاطل بلاطم اذه دعب لهو ةيدقلا ةيمالسالا ةيندملاو

 اهتوقب ىوقيو اهزعب زتعي و هتلع شيعي نا ديرب سل
 ًارئاك لد نيعمتجي ةناللا راد ةمظع دفولا ءاضعا هسأر

 رس ةفرعم يف اخوسر اودازف هضعب الو لب كلذ ملر سيتي مل ىدارف

 قالخاب ةفرعم مهنم لكدازو لفاكتلاو نماضتلاو ةعامجاو عاّمجالا

 ةروص اذ عومج نم هل عما هيماررمو هعزانل القوة

 هليبقو هلهال هناسلو هبلقب اهلثه مويلا دعب و مويلا اهلا عجري ةفيطل

 دعي و ابكلم رادو اهب رح راد يف ةلودلا ةوق نم كانه ام ملركَديف

 يف م اكك هحلمقسي فويسلا تدمغا اذا انسح ًاراكذت ادغ يأر ام
 هلايخ ةوفص

 ضيا لج دئاوف ةحايسلا هذه نم ةموكحملاثدافتسا دلو

 برح اهناو ةريخالا اهبرح اهنالعا يف ماتلا قحلا اهاطعا اهنم

 رخاو نيب واسملاو ناملالا 5 داحتالا ناو اهنم صانم الامل 35 ويح



 ىلع درك رم
 ”ريرح سان رو ستقملا ةديرحو ةل24 بحاص اير كل 0





 ل

 ًاماكتسا دشا ايخاوا نوكت دق ةقادصلا ناو ةئزاوملا ظفط يرورض

 بعشلاك ىرخالا دالب يس اهضعب عمطم ال يتلا بوعشلا نيب
 ينائعلا بعشلا عع ينامر 0

 ةمزالاهذه يفيهنلاو سمالا لاجر دابج غلبم دفولا فرعمعت

 قزاملا ودعلا ةيداع در يف دارفالاو طابضلاو داوقلا ينافت غل غلبمو

 ةفرعم ان ةدشرم برحلا هذه تناكو بوبحلا نطولا ضايح نع

 اهيقريف اهسفن لع لكتت نا ةيناؤعلا ةمالل ةيعاد انسوفنو انرادقال
 ةما اهيف نوكتل اهلهاو اهدالب اهب تصخ يتلا ىوقلا ةماع مدخقسأو
 ةوقلاب اهتقيقح ن نع ياحتو ثيدحلاو ممدقلا 0 ةبب رغ ةيقرش

 راتخيو ءاشي ام لعفي كبرو اهتاصخشمو |هتايونعم امل ملسنل ة ةيداملا
 _ -هجهووهس

 (1)' لوضانالا فصو ف ةزبن

 ارعاسناو اند رم راع

 ىرغصلا | 0 وا لوضانالا فصي خرا ديرب نإ يغني

 وا حيل ف فال[ ةثالثو فلا ةئاوسمح ةريطسلا اتحاسمو
 ف اهنم ًاريغص 1 ءز> انفط أ لقالالع ا قوطي نا اسارف اة 1

 قشمديف يقرتلاو داحلالا يدان يف اهاقلا سيتقملا بحاصل ةرضاحمنم )١1(



0-0 

 رهشا ةعضب نم لقا يفرسيتي ال اذهو تابكرلاو ةيديدحلا ةكسلا

 ةلصوملا ةماعلا قرطلا الا كلذ عم ناسنالا ىري الوليدعت لقا لع

 نمدرادكا تايالو اوذاطا نم ني تك تلاس دقلو ٠ تانالولا نب

 طقسا لف ةنطلسلا ضرا نم كلر اما < نع ودل ناكل
 هلو الثم هلكي رغلاو يقرششلا لوضانالا ىأر لجر لع نآلا ىتح

 قارعلاو دجنو نهلاو زاححلاو ماشلا ةفرعم هنهذ يف عمج لجر ىلع

 ابككس دقو ةسورحلا, ةكلمملا هذه فارطا يعارتل كلذو ةريزجلاو

 ةيطسلا اهتحاسمل ةبسنلاب ةدبعملا اهقرطو ةيديدحلا

 ةحاسمةيطسلا اتحاسم غلبت ةنطلسلا تايالونم ةيالو لك

 لصفي نا لبق هنطا ةيالو ةحاسم ابروا كلام نم نيتريغص نيتكلم

 اهناكسو عيرم رتموليك 45٠١© ( هكفلس ) ليا جيب ءاول اهنع
 +رلد م١١ كرونادلا ةحاسم دجت نيح فِ نلا ةئاعبرا نم لقا

 نقلا ه6 ةدئ الوه ةحاتس و فعصتو ف راولم ناكر تمراكا
 اكيجلب ةحاسمو فصنو نيبالم ةسمخ وحن اهناكسو عبررم رقم 0
 ةحاسم دحت ابو ٠ نيبالم ةعبس ءاهز اهئاكسوًارتم ولك ؟5746

 17 : ٠٠١ اهناكسو عيرم رتموليك ةنوق ةيالو

 هدم اهتاكسو ارثم واك 16.7 823 لاقتريلا ةيروهح ةحاسف دج

 0 ارئاكسو ًارتنولك ١ 005 ارسي ودم ةحاسمو فصنو نيبالم



 كنا علا

 .نولماعلا ناكسلا هذه ةلاحلاو اهصقتني ةيناعلا ةكلملاف نيبالم ةعب را

 دكلاسلا قرطلاو ةيديدخلا طوطخلاو

 ىرفصلا ايسآ

 وخاتملا وهو سلك ءاضق بلح ةنيدم دعب راطقلا زاتجي

 3 لع ف تردقام ّط تان سمو هيف ريسف ةنطا ةيالول

 رضملوبس هبشت دلك ىضازا * نمزلا اذه لثم راخلا راطق ةعطقب

 اهنكرب يف ديزي يذلا نوتيزلا امس الو ةرمث* اهراحيْثاو ةديج اهتبرت
 .ةيحالصالا هس لع تفرشاو بلح لمع رخخآ لع تنثا ىتم

 هنم ءزج مويلا ىهسمل يذلا ماكنلا لبج كاما ىلجتب ةنطا لبع نم

 يعيبط زجاح هل ًاكق هاش لبج وهو غاط رواكوا 7 لبج ممداب

 5 روغنلاو برعلا دالب نيب دح وا ىرغصلا ايسآو ماشلا ضرا نيب

 ةنذاو سوسرط يف روغتلاو مسالا اذه اهيلع قلطت برعلا تناك

 ةبرز نيعو ةسنكلاو ةبنوراهلاو شعرمو ثدكلاو ةيطلمو

 اولخدا اميرو مويلا هنظا ةيالو ل رثكا وا (سيسم) ةصيصملاو

 ةيالوو عناوم نوصح يف مصاوعلاو 0 م ماوعلا يف 2 سوسر طو ةصيصملا

 وذ اهاني دق ناك ةكاظنا اهخيصقوةكاظناو , نلح نيااهب طم

 كلذب تعسف لابجلا ىف اهرثكاو ءادعالا نم اهب اوصتغاو



 مك

 ماشا ل ئيب

 ربكا يدادغبلا طخلا ديدتب نوُتاقلا قرخ لبجلا اذه يف

 ىليتنا قفن وهو ملاعلا يف هلوطب قفن نماثو ةيناثعلا ةكلملا يف قف
 +. نوابعسلا وهو ملاعلا يف قفث ربكا لوطو تارتم وليك ةسم هلوط
 دقو كلذ نم لقا هلوظو راتوغ ناس قفن هدعب ءىجنو اتم داك

 ةيديدملا دكسلا يا ليفوكيدلا :طخ يف تيكر ناب ظملا لنا
 اندفو_سيئر عم يلا 7 اذه نم انررءو ةتقوملا ةقيضلا

 بابرا يئافضر نم ةثالثو يريقشلا دعسا جيشلا ذاتسالا ىلعلا

 هوزرج دقو ا اع كانه اندهاشف طقق نمصلا

 داعبالا بيرقثو قافنالا حتف يف ثيدحلا لعلا هيلا لصو م 0

 هاملا رجل بيياناو ءاوحلا ديدجتل ثال ؟هيفو ءاب ربك ًارانم هدحت
 ةراجبملاب هنودقعي و ديشاوس نم نورذع نآلا ماو

 ناك 5 ريشا ةرشع دعب يجتن يدا ادغيلا طل انم ةبعشلا هذهو

 نآلا اهيف لمعي يتا سور رطفسنو ريغ قبت الف هب ف نوسددملا ينربخا

 ضي رعلا يدادغإا ١ طخلا لصتي ذئدنعو فصنو ةنس دعب ىتلتو

 نيبلا سأل, لاح للا ةنابمالا ياخ نع ادا, رديعب نم نشا
 دن 2 تا .ين اتم وليك + «:«نيعلا ارو ءايرشلا نيب ةفاسملاو



 كما

 نم أبرق هلوط نر دادغب ىلا ةفالل اراد نم يدادغبلا جلا

 فال [ةثالث ومن كيسا ةناتسالاو زي راب نيب يديدحلا طخلا لوظ

 قعاش نيعبسو نيثث نيتعاعلا نيتاه نيب ريسي بكارلا او رثم 01

 مرئراو ايلقالا .. ادا رام دالي انازق لضرا نم انف لفرط
 ىليا مورلاو ناك ايلا د دالب و اهلل ماكل راو اسفلا

 ىلا لصيو الغم ةئردا نبا هيف كل يذلا مويلا دعسا م

 يف ءاعنص ىلا لقن مل نا ةمرككا دكم وا ةروخما ةئيدملا ىلا وا دادغب

 اهفرم احاترم يديدحلا راطقلا

 نيثالث يف ةناتسالاو قشمد نيب ةفاسملا نوزاتجي اندادجا ناك

 ةيالوزم ارطش مطقنف لقا وا مايا ةثالث يف يب رق اهزانجنسو ةلحرم

 ,ةيالو نم ًارطشو ةينوق ةيالوو ةنطا ةيالوو بلح ةيالوو ةب روس

 مكلر و نيلقتسملا ديمزاو رهشنكتلا يءاواو ( ةضروب ) راكدنوادخ

 نيب برقيو قزرلاو ةداعسلا باوبا نم دالبلل طخلا اذه حنفي

 انت الصاح لقن نم صلختف ضعب ىلا مهضعب اهناكس فرعي و اهداعبا

 ةفور فلا ةليطتسملا تالمعلا كوكا نمو ريملاو لاغلاو لاجل َّط

 يف ةفورعل 0 يلياي مسأب لوضانالا يف

 ًاوضع اهيكارل يقبت يتلا «ةب 5

 ةديعم قب رطلا تناك امهم هجرت ال



 -ك-

 لامتا تم شاق ىلع اماقمُماق بصن ناك يل اقيدص تلأس

 ةنئيدم ترز له نياماك نيلوح ةدم ةينوق ةيالو ةيولا نم ةيلاطنا'

 لع وهو يئاضق نم بكارلا لع ةفاسملاو اهروزا فيك لاق ةينوق

 يف تافاسملا اذكهو ٠ اموي نورشع ةينوق ىلا ظسوتملا رجلا لحاس

 امر نيسلاو هرم رالاو لب نيتالخلاو نيرشتلا ناف لوصانالا

 ةيالر ار اعف يعل نوما نم ف كسل دارا كالو يال

 ككل قرط ال ةجخاتملا تايالولا عم تطبترا ينلا يمه ةديعسلا' .

 طير !١ مقرا قتلا هلل نوللم يتئامل جاتمت ةينائملا دكلمملا

 امل ماقلو تاعقتتسملاو حئاطبلا ففجتو تالت قرطو ةيديدح

 كاذ دنعو تاباغلا سرغنو مجانملا ندعتو لاي الا رهطتو تانازإلا

 ورْعْلا نم ةنطا ةيال اوركشلال

 كيحللاك ا ةرفوو انارمع ك6 كو 0 ريغ 0 اه ريغ

 لاقئربلاو ارسيوسو كرهئادلاو ةدنالوهو

 و ىر الو فققرمثلا نم ةينوق ةيالو الو

 باقل دذ كام ما مقلق

 اهعقوع تأثت اذ ءامدقلا اهفرع م ةيقلبقوا ١ ةنطا ةيالو

 نينويلب طقف نطةلا نم هجرخت ام اوردق يداصتقالاو ييببطلا

 اهناكسو اهدحو لوي ترد ةيرق ناو تاريللا نم نويلم فصنو
 لبق يذلا ماعلا يف ابروال تعاب ةعسش فالا ةسمخ وحت اوغلب نمرا



 مو

 ةريفولا بوبحلا نم اهيف ام ىلا اذه ةلاقثرب نويلم نيتس اذه

 أ تاناويملا دوجت م« هواروقج » لبس يف وغُن ينلا تاناوملاو
 نازلاو نايدنسلاو رب ونصلا نم ةريثكلا تاباغلاو ٠ رجلا لوهس

 يلا لوبسلا نم اهفو نموروط وأ ماكللا لابح ابلمع نم ةيالوو

 اهتاريخ ىلع اهطبغتو كلاملا اهدسمتل كركلاو ناروح لوهس اهنود

 سرغلا اههتفف يدقلا ذنم نوحتافل 00 3

 نسرفلاو نيبطنزيبلا نيب برح ةحاس عضو نامور اف ردتكسالاف

 كح لئاوا اهوحتف نيذلا نيبسابعلا ءافلخلاو نييطنزيبلا نيب م

 ىلع نب لاص اهانب ةنذأف اهراماب تونعيو اهيلا نوفلتخي اوناكو
 رمعا سوسرطو ىبسابعلا ديشرلا نوراه اهانب ةينوراملاو ىسابعلا

 ىلا ةيما ينب نمز خرفالا العال دحلاو مدقلايف ةياق ندم

 نوفدم وهو تام ايو يسابعلانومأملا نينمأوملا ريما مهنم اهذخانا

 ناخزيكنج ةنطا ةيالو برخ مث ناسارخب سوطيف هوبا نفد اك اه

 ىطسولا نورقلا ع 2

 ةيلخادةلعاس ةيلبج ةيلبس اه ال ةليمج اهلك ةنطا ةيالو رظانم

 لابجلا نمو نادربلا رهو وص وكو نايحو نايس ا

 نازوق لابجو ةيبونجلا هتابعشو ةحيسجلا .سوروط لابج ةلساس

 عمات ذخأت ابلكو سو و قاموصو عاطاغوبو غاطالاو اغوب كيدو



00 

 يتتازوب ىلا سوسرط نمو ةيعيبطلا عئادبلا نم هتوح امل بواقلا
 بدلا ف تاعاس رفع رك

 2 روط لامع

 قيضم هانعمو « يزاغوب كلوك » مويلا هنو قيضم انهو

 هركذ بوردلا وا برذلا هيعست برعلا تناكو بوبملا ةليك ةليكلا
 رصبق ىلا هجوت ال هرعش ىف ةيلهاجلا يف رعشلا كلم سيقلا ورغا

 ورمع ىأر الف ةئيق نب ورمع هل لاقي بحاَص هعم ىشم ناكو مورلا

 هقارغل ًاعزج ىكب مجتلا دالب و برعلا دالب نيب زجاحلا وهو بردلا
 * سيلا ”ورما لاق كلذ ىنف مجتلا دالب هلوخدو برعلا دالب

 د. راتملالالا شار: ١ ١ هنود كرإلا ارا حاس
 ارذعنف توغ وا اكلم لواحتن 2 افا كنيع كت ال هل تلقق

 هبردلا انزتجلا امل تن اطاو هللا ماو انسفنا تجبتباف نحن اما
 ليدل ةدودعم تاناينإألا انت قبب ل راطقلا هالسب نكرر اننا انلكو

 آل

 ةعنملا ةنيدمو ةعدلا ةرارقو مالسالا ةعصاعو ايندإا ةجهب ةفالخلا راد

 قيضم وا بردلا نا 3 لايخلاو رعشلا دلبو فطللاو فرالا دبعمو

 ويحي و لوادخاو ناهنألا هلل داو انلق كوه « يزاغوب كلوك »
2 2 7 00 5 

 يسدتبم ملظعا ةسد.اه نم اهنظت ةروص ىلع هداهوو هداجن نرالا

 تنا هسفنب لاطتساو تبن امم الا ةقيقملا يف وه امو اندبعل ةعارزلا



 أ مي
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 اهدنرو اهرش 3 رآ مشل ل نسورْوط لال لع اطقت ذنم كفتت ال

 لامجو اهعيطاقت ا ةعونم اه:ال اهرظانم نم ا الو اهرارعو

 عامسلا نذالا الومشلا فنالا الو راظنلا نيعلا لت الدي | سده

 تاوصاوههايم ريرخو ةنالمح ءاغثو هناصغاليامتو هراجيشا فيفحل

 هروغصعو 4بيل دنع

 هس لوقي « يزافوب كلوك » فصو دعب نم معسل نم نا

 ةيياشتم ةريثك ايندلا لابجو قيضملا اذه يف 5 ىسع اذام سفن

 نايدنسو موصيقو مش و نوطب و تاجرفنمو و تاكأو تاعلتو روض

 نايكاالا ريدم نال لاحب لبجالا هبشي ال اذه انابج نكلو نازو

 اهنف امعطق ندحاو هروخص :رولو لابجلا نم لاثم ريغ ّلع هقلخ
 ىرت ءاضيبو ءادوسو ءارمح هتبرتو ريقحلا ريغصلااهجمولث احلا ريبكلا

 ةيرتلاب ةفوصرم وا بالصلا مصلا نمةدبعم ًاقيرط باضحلا يف ةرات

 ابني ءاوملا لاختب اسرغ زرالا راجتا ةردقلا دي اهبف تسرغ ةكلا
 اهداعبا يمارتو اهتسدنه. لالتخاو اهماظن مدعأ اهنع نيعلاةوذت الو

 ةيمره ىرخا ىلا ةليطتسم ةعلتنف اهتمرب ةيسدنحلا لاكشالا كانهو

 مئاقوا عبرم وأ بدودحم رخاويوضي لكش ,تاذ ةورذ اهبناحيو

 ةيطسلا امتحاسمو ضعب اج ىلا اهضعب لعج ابجرفنم وا اياوزلا

 ةيدوالاك الو ايداو زاتجت انه تنا ٠ راجثالاب ةني زم اهلكو ةب راقثم
 ه١١ا«
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 الو ىئعرمو اك الو 3 مدقلا يف لاق نأ قل يلصعت ثيي

 قيضم لاقل بردلا لئاقلا ىأر ولو كلاك الو ىتنو نادعسلاك

 ١ سوروطك الو لابجو اذهك الو
 لابج يف اهتا لع ةلثام اهارت يتلا لحل يف ةمظعلا هذه

 تناكف نيثدحلاو نيمدقالا نم نيحنافلا تزمعا ىتلا سوروط

 ةسماع موزلا دالب نيب و روغتلا نيب ماري ال يذلا ىعنبطلا زجاملاك

 اهمال ثيحب ةنيزلاو ةجببلا عاوناب اهف>و رطافلا ابسدنه ابتعنبطب

 34 1 2 هك رمثلا نعال رطش ف يضقت ول دونو ثانكأ اهم سفن

 نب ربربتلاو نيندقملا تاهرت و قلخلا ماهواو ماعلا ووص

 زايتجا ]يىرع نيحنافلا تزجئادقل ةعيدبلا سوروط لابج

 كعئادب ممر ضرع نيروصملاو ءارعشلا تزحعا اك كقياضم

 ٠ عاقبلاو عاقصالا يف هريظن زع يذلا عادبالا اذه اش ك صئاضلو

 كلئاضف  ركذ يف نيؤكتملا ةزمعمو رعشلاب ميلا ةقطنماي هيإ
 كلضاوفو

 لابجو اهعئادي بايلالا تبتسا يتلا بلالا لابج نا

 ةفورملا ايالج لابجو ةيعيبطلا اهيضايصب ثرهتدا ين! تابراكلا
 كلت ًايبت ام كل ايه ولو يناعملا هذه لكمج يف تانوم قاهر
 كراهزا دهعتلو كفارطا نم بذهتو كيشاوح نسح عانص دي نم



 م

 ةمانصلا بورض نم يرشبلا لقعلا هيلا ىدتها امرخأب كراجشاو
 سنا حرسمو نيعبت :رملاو نيفاطصملا عاّتجا ديما للا تنك

 بضني الكلهأل ةورث ةنازخو ةيعانصلاو ةيعيبطلا ذئاذللا بالط
 حبال ىل !امت هنكلو تارفلاو ةاجد نيدفارلا هايم بضنتوا |هنيعم

 ناعبسف ايازماو تافصلا لك صخنش يف عمجي الو هجاتحي ام لك ادلب
 تاعاججلا نيب ظوطحلا مسق اك دالبلا نيب صئاصخلا مسق نم
 دارفالاو

 لوطا ربا تاعوسيم

 ةجالالاو مال لاو ةشّقالا نم ةفيطل عئانص ة ةنطا ةيالو 7

 :هأشنا ماخلل لمس اهيف يبلا سوسسرط ةنيدميف ايسالو اهريغو طسبلاو
 ةيالو يف نا 5 لماع ٠٠٠١ هيف كب مسار دم هعما يرصم لجر

 ناتيالولا ناتاهو داحينلا لمي اهيفو عئانصلا هذه 0 ص ةينوق
 ةيالو نمو 9 الا انس الو ةبيطلا راثلاو بوبخلا عاونا ناجرخت

 ٠ نم امتالصاح مفعم نكلو بنقلاو ضيا نوبفالا ردصي ةينوق
 لاو درا 0 لوبس هبشث دج ةعساو الوهس ناف تل

 ةعماع ع 5 ةئجالسااو نامرق نبا ةعماع ةينوق اجرضاحو اهنع ةديعب

 ابسوفن نظا امو ةيكرتلا شعو لوضانالا ةريس يف ىلوالا ناثع نبا
 'ةريغك تاريخ تاذ ةنيدم اهنا : ينامرقلا لاق افلا نيسملا زواجتث



 دا

 اهبو اهب رغ نم دإبلا لدي و رهن هنملزني لبج اهطو ةرفاو نيتاسبو

 يونوقلانيدلا ردص ربقو راكتخ الن ريهشلا يورلا نيدلا لالج ربق

 ها ةيفوصلا خياشملا دحا

 نبللاو نيطلا نم لوضانالا دالب ميمص يف ةذبالا دجت اننب و
 ضارالا نيرعلا لحام نم اهالاؤ امو ةصورب ةيالو ين اهدحت

 توبي رثكأ نآش بنشحلا نم ةلومتم ةناتسالا نم ةبب رقلا دوسالاو
 ذل اهقضرو انييلا عرسإ قير را" ى مرت كالذلو ةميدقلا ةفالخلا راد

 .تدصاف ريخالا دبعلا يف اوههننا مو وهلا نكلو ٠ اهبطع ةعرس يزاوي

 ا .الاو خوبطل ا رحجحلاو ديمرقلاو رححلاب رمعتو ددجت ينلا رودلا

 :فيس 00 ٠ زرط ثدحا ىلع ةليبلا ةنيتملا داوملا نم هزيغو

 دالبلا برق ةبسن لع ناكسلا ةيئدم ديزتو لوضانالا

 ةعسلا ديزت ةئاتسالا ىلا قي رطلا لبس امك كلملا راد نم اهيرقو
 نم لعارب قرا نيديآو راكدنوادخ يتيالو لهاف ميلعتلا فوتو

 ةنطا لها نم طحا مورضراو ساويس لها نا 5 ةرقناو ةينوف لها
 ىتلا ةيالولاف كلذ كي ىلوطلا ديلا تالصاوملا ةعرسلو نوزبارطو

 7 رئاكتنو دقللا 5 جراخلا ىلا اهتالصاح ردصت ناحل بتك

 ىلعسولا سرادملا يف اهدارفا 'ضعب ملعتيف جيرلا ىلع رفوتلو اهناكس

 0 يف دحاو لعتمو ٠ ةثيدحلا ةيندملا لسر نونوكيف ايلعلاو



 تت 8#عغو

 + ءالبجلا مهتيلهاج نم مباني و مهيف رثوي نيبمالا نم ابلك

 الها ين ةحايسلا رثكت ةيديدح طوطخ# لحاسلاب ةطبترملا ةيالولاو

 راغصا) ةسرالملا نا اك راكلا يرد م

 لخدتو ةينوق ةيالو نم يتت ام ددءا طاسناب سفنلا نحت

 وديانه نارمعلا ناف ديمزاو ربشيكسا يءاولو راك دنوادخ ةيالويف

 اهنف لقث الو تاباغلاو تاريحبلاو راهنالا رثكتو لبجلاو لبسلا يف

 ضرالا لابج قرا نع اهنارمج يف ديمزاو ةصورب لابج بسحا
 ةصورب تاعونصم نا ىتح ةبسلا هذه ىلع عئانصلاو اربع

 د هتزرط ام فطلاو جاسن 2 احام لما نم ةيريرخلا

 | ده م يذلا مويلا اذبهل الامجو ةناتم صخر ىلا عمج

 ةشفاب دهزلا لك دهزنو ةصاخلا انتاعونصم ٌلعرصتقنو ةينطولا يف

 ناعقلاو فوصل جرت اندالب انا اهانيطعا ولو اهنم سبلنالو ابروا

 ةنيزلاو 'فدلل ةشقالا مزاوا نم اهريغو ناتكلاو بنقلاو ري رحلاو

 دهزنو ةيب غلا ةبب رغلا لماعملا انل هعنصت اب نيقلعتملازنال اذه عمو

 نارا سلبارطو ةامحو صمحو بلحو قدمد عناصم هجرخت اهف

 ةرسسال انوع .توكي اندحا هب يستكي ةينطولا ةشّقالا نم بونلا
 انءاربك ىرا ناب يل نف نيمويلاو مولا هيرب شيعت يذلا هعناص

 شفا نم مهلايعو نوسليف ةودقا ١ اونوكيل لوا 3 وأدب انتصاخو
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 ةصورب رئارحو ديمزا خوج نا ٠ ءاتشااو بفيصلا يف ةينظولا

 اندالب يفانلاوما قتبتف انتايلاكو انتايجاحل نآلا ينكت ةرقنا شاقو

 نم لطف الاجر انكار لت نع ةمانلا ديلا رثكتف انغام طشاتو
 ناطيشلا لممم لاطيلا 1 ناف ةلاطبلا

 داهتقربار ريلقتلا

 عئاضبلا ىلع موسرلا كش الو ةلودلا ديزتس برحلا دعب

 انضلخدقو ًاصوصخ ةيقيقح ةيامح ةينطولا تاءانصلايمحتف ةيبنحالا

 000 موسرلا نم مفدي ينجالا ا ةينجالا تازاينمالا رش نم

 ةيعمجتياذ هنامجرت الو هلصنق قوقحلا يف هيمحي الو ينطولا مفدي ام

 اهدارفا نماضتب فنرالا ىتح روتسدلا تمح ىتلا يقرتلاو داحتالا

 وه تر أشلا اذه يف ةموكحل ١
 مهراصتقا نع مب يبا ني وفلا رادقم لمعلاب نيلهالل نيبتو اهحانرب

 لكواه واضعا عرشي ناك ابعون ناكامهم ةينطولا ةشنفالا سناىلع

 اهبذلاو ماخلا سلب 3 مثأو اسنو نيروماملا ةئاظو اهلا ىَ ب نم

 هتايالو يف ة ةنائعلا من لا عنا صلا | يف و لمت يب ٍحااربخلاو ةينطقلاو ةجالإلاو

 | نواعتف مويلا ذم اهتمي زع حصت

 ليلاءات وأ ارعلاو هيروسو لوضانالا

 قود ذل ولقعلا مهيف نو ودقتعي نم ه ديلقت ىلع نوروطفم نسانلاو



 عال

 بلاغلا راعشب علوم بولغملا نا كه ملامتو مهخياشمو مهئاسئور نم

 اع انهوجوب يولذ نا اني دهاعتلو هتالاح رئاقو هسابلو هيز يف

 هلوبلح امع ضيعتسنو مهئاضب اوصخرا اهم جئرفالا هب انل ثعبي

 هس ةثيدحلا تاودالاب لماعملا رثكت اهدنعو انسفناب هعئصن امي انل

 ةيعارز ما نيبب رغلاك هك نيرشع وار دعي فتنروو' و انضرا

 الا كلذ امو ان تقرعو انماظع ةيبروالا عاسلات هر دقف ةيعانص

 مويلا ممالا ةايح اهب يثلا ةيداصتقالا لئا لايف انكر ادم فعض نم

 رفللا كاسم

 اهلها .ظعم نا وهو ينرس رما ةنذاو سوسرط يف تيأر

 وه ام ىلع ةيكرت مثدالب نا عم ةيب رعلاو ةيكرتلا نيتغللاب نولكتي

 ةنطلسلا هذه كب نيريكلا نيرصنعلا لها ىرن موي اذيك انفرع

 امكةيكرتلا يبرملا لعتيف ةنطاو سوسرط لها ةقيرط ىلع ناريسي

 ناك دحا لاق «ةكرتلا ملعتي ام وحن ّلِع ةبب رعلايكرتلاو ةيبرعلا عت

 نا برعلا دالب و كرتلا دالب يف تايالولا ىلوت نم ةنطلسلا لامع

 برعتيو برعلا كرتتي شرا ةيعامجالانادلللا ةلأبمل لح نسحا
 ال ذا ردن آلا رصنعلا ناسل رضنع لك لها ملعتي نا تيس كلارتالا

 خيراتومالسالا نيد ناسل ةيب رعلاف رمالا اذه نم اهنم لكك صائم
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 داحتالا ةيعمج تقفو اذاف ةرادالاو ةسايسلا ةغل ةيكرتلاو نيلسملا

 هتغال هناقلا دعب يب رعلا لعتف ءاعمج تايالولا ين ةطخلا هذه ذافنا ىلا

 المع تامع دق نيكد هتغل ناقلا دعب يلا مع 6 0

 7 نا همولعو هرجاتمو هتاعانص يف يب رغلا سفان نا اندرا

 ةيناملالا ىرخا ةرابعب و ةيندملاو لعلا تاغل نم نيتغل وا ةغل انم درف

 رثكأو دبعلا اذهل ةنيدحلا ةراضحلا تاغل ةيزيلكلالاو ةيسن 0

 ًاراشتنا مالا نس

 تيأر لب كرو برع هل لاقي ايش لوضانالا يف را ملانا

 وق لثم مهتيأر هب نوكربتيو برعلا نبا نوسدقي كرتلا يناوخلا

 نيدتلا مهلع بلغيو قالخالا مراكم نوبحي و نافيضلا نورد

 ال مهتيأر دادجالاو ءاب ألا ىركذب ةاغانملاو لئاضفلاب كسمتلاو

 ولو دحاولا خيراتلاو دحاولا ملعلاو دحاولا نيدلا لها نيب نوقرفي

 انا تفيضا م يبرعلا ناسللا ةفرعم تانسحلا هذه ىلا تفيضا

 | رصانع ربكا نيب قرف نم همهوتن ام لك بهذا يرتلا ناسللا ةفرعم

 هذه فكولعجي دقعلاو لحلا لاجر لعلو 5 ةبوبحلا ةنطاسلا 2

 سانا ىلا فراعملا رما نودسويف برحلا دعب مهنيعا بصن ةيضقلا

 | لك وت نبا نم اوفرعو اولعت ام اوعشمو مهسوفن اهيلع تابج



 رفابلا يرنفا رمت
 اهريرحت سئرو غالبلا ةدي رج بحاص





 ل 1498-

 انيالب ملتعاف ٠ هاداع ايش لهج نم ةدءاق لع اوريسي الثا فعكلا

 وه امو هوخا وه نم اندحا لبي ترا انلهج عاونا مظعاو انلبح

 هنامزو هطيحم

 ثلا ولا يف ةزبن
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 1 يللا اندفوو

 اصلا ؛رملا ايبا

 ةحاس ىلاو ؛ ىمظعلا ةفالخلا راد ىلا تلسرا ةيروس نا متلع

 الدامأر لعاو انانل ماكتيو اهلثع ًادفو ةماق قانج يف برملا

 ىنعم امو ؟ دفولا اذه اه لءاستي سانلا نم ًازيثك نا ىف بير

 اهيلع تجرد ىتلا ةيدقلا تاداعلا نم دوفولا لاسرا لهو ؟ دوفولا

 88 ديدجلارصعلا اذه تاركتبم نم وه ما نامزلا مدق يف مالا

 ! ناهذالا ضعب ىلا ردابتن دق ةلئسا هذه

 ةنيدحلاو ةيدقلا ةبخ راتلاث داوملادادعت ددصىف نآلا انساو

 مسالا يف تدجو ةركك .اهنوكو « دوفولا ةناكم نايبل اهب سنأتسن ينلا

 حرم يف غالبلا بحاص رقابلا يدنفا دم اندحال باطخ نه )١(

 توريب يف ةي روس ةرهز
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 ىرخامىلا ةلود نم دوفولا لاسرا ناف ءرشبلا يف عاّجالا دجو ذئم

 ىلا ةعطاقم نم وا عار ىلا ةيعر نم وا« ةموكح ىلا بعش نموا

 «ةرادالاو « ةسايسلا تاشن ذنم بوعشلا اهيلعتشم ةداع - ةناث

 فالتخلاب دوفولاوا دفولا ةمبم فلتختو -- عاّجالاو ؛ ةلودلاو

 ًادصقمو ةلاكمو ةلاحو مز : هيلا لسرملاو لسرلا

 يف اهضوافي ىرخا ةلود ىلا ًادفو لودلا نم ةلود لسرت دقف

 دقو ؛ ةيداصتقا وا ؛ ةيراجت وا « ةيب رح وا ةيرادا وا ةيسايس روما
 5 لظ عفروا لدعريرتلااف هضوافي 5 اح لانو سم لد

 نم كلذ ريغوا « ةلع ةيزعت وا ؛ رفظب ةئنهت وا ؛ ما ليهسُت وا

 نومجيشلاو نووشلا

 دبع نم دوفولا هذه لك ضيفتسم يالسالا ا راتو

 لك في دوفولل ناك دقو « اذه انموي ىلا لسو هيلع هللا ىلص انيبث

 .نيح لك يف دوفولا ةفيظوو ال فيك بولطملا ريثأتلا ناكمو نامز

 لضف تاماقم : هبر دبع نبا لاق م فو ؛ ةايلجو ةريطخ ةفيظو

 مهديمع وه انا موق نع دفاولاو « يناعملا لزجتسنو مالكلاراهل ريختب
٠ 

 لدعب دحاو وبف _:روردصي هيار نعو نوعزني هتوقنع ( مهيعزو
٠ 

 هلال محامي موك اوي و 0 8 ا 8 | < 3 لقا ور فالح امو 6 كسلا" ٠ع هن هم ناسأو ؛ لق

 9 1 هدرا را و وم تك 9 3+ هادا( ةهروا ةءغر ىف ءارمءالاو كولملاو نيطالسلاو ءافلخلا ئدي
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 ةئطفلا ب ئارغ نم ةببرغ يقبتسم وإ ةكحل ا جئئاتن نم ةميتن ًارخدم

اف كي متدنع وهوالا ةطخلا هذه لضفل هومدق موقلا نظت ما
 ةي

 مصاع نب سيق ىرت الا ٠ ةناكملاورا ولا عمجو « ةناسللاو ةقاذحلا

 هي رشلاهءادر هل العشب سو هيلع هللاىلص ينا ىلع دفو امل يرقتملا

 ْ لا ديس اذه لاقو

 ةنطف ىلع لدت ةليلجو ةليمج ةركك دوفولا لسا ناف دعب و
 يدي نيب لثت يذلا ىلعلا يروسلا اندفو امو « دأقو ءاكذو ةغيلب

 هينوملا ةحاس ىلا بهذو نيب روسلا ناسلب راكتي ةفيلخلا ةلالج

 .ةعيثأ الا - نيدلاو ةينطولا يف مهئاوخا فطاوع ةكلملا ءانبا ثني

 دئاقلا ةرضح هي ينعا هنانح ءاكذو ركفلا ءاهد َّط لد جضان ىأو

 دئاقو « ةيرحبلا رظان أشاب لام دما دخلو ةلودلا بحاص ريكلا

 ًاسأر هيلا ةدئاع دفولا اذه لاسرا ةركف نال يفاطلسلا عبارلاشيجلا

 يروسلا نطولا اذهل ةريغكلاو ةليلجلا هتامدخ ةاج نم 0 قو

 هرهس ةطساوب ءاَز ار يذلا سوسحلا مدقثلا لضف هل يد ال يذلا

 هطاشنو هدجو « هماتهاو

 عااصلا ؛ يوما ربا

 تاهمّتإلث هتيفاف متلعيذلا يروسلا يللا اندفوأ ناك دقتل

 أ 2
 : ةرياطخ



 كلا

 ةيالسالا ةفالخلا ةدس َلَع نيب روسلا صالخا ضرع-١
 6 ريكجلا

 يبرحلا اهدادعتساو ةيلعلا ةلودلا ةهظع ةدهاشم-؟

 ةازغلا مهئاوخا ىلا دالبلا هذه يلاها فطاوع ثبح

 نيدهاجلا

 نا من .٠ مأيق قح ثالتلا تاعملا هذه ءاداب دفولا , ماق دقو

 مهتلعت ةدشو نيب روسلا هئانباصولخ ةفيلخلا ماقم ّ ضرع دفولا

 لولشح ناكو صولخلا اذه هتلالج ردق دقو ىنسالا هتفالخ شرعب
 تردصو مهم ءاركا ىف را معابدا 0 ءايلعب 5 دج

 از لاكتسا ليس يف لاغو صخن رم لك لذبب ةيماسلا هت

 سب هتبحم َّط ةفيلخلا انالوم نم سوسحم ٍلعف جيرصت اذهو
 ماركا هنم دصقي ال ميظعلا 2- ماركا نال دالبلا هذه ءانبال
 .نولغه مهنوكل مهماركأ يف غلاب امناو  ةيتاذلا مهتفصب دفولا دارفا
 مهعجاي ذالبلا هذه لهال ص اوه امنا مل هماركاف ءاهعمجاب دالبلا

 اما ماتهاو صالخا لكب اهاضق ىلوالا دفولا ةهبم هذه

 مايقلا قح اضيا اهب ماق لب اهئادا يف رصقي مذ ةيناثلا هتمهم

 ةقيقح فصو نع نازجعي مقل املاو ناسألا نا انلق اذا يلاغن ال

 ةيلعلا ةلودلا هب تماق يذلا دادعتسالاو ةمظعلا راثآ نم هاندهاش ام
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 دحاو لك نا يف كشن ال هنا ديب * ةنحاطلا برملا ذه لالخ يف

 .تارابتعالا هذه برحلا نالعا نابا يف هسأر فلو تناك اش

 : تاروصتلا وأ

 لود مظعا نم لود ثالث َّط برا تنلعا ةيلعلا اودلا

 ( ةعساش تاحاس ةدع يف مثدونج لتاقتس فو 2 ضرإلا

 ةلئاه ىوقو ةءيظع رئاخذو ةرينك دونج ىلا جانحت ةلتاقملا هذهو
 ؟؟ تادادعتسالا هذه ةلودلا ةنكم يف لبف

 ةشهدلا ىلا وعدي رومالا هذه يف ريكفتلا درحم نا ةقيقحلا يف

 برملا نالعا إديم ىف ىف ضانلا ملظعم قرت 06 اذهل للا

 2 ب زياحاالا ىوقلا ُو نال لم الا ل ىلا مهنه سأيلا ىلا ليما

 ألم ةرذ لكر مان ..ذلع انك .ةسنوزلاو ةياودنرثلاو

 عبارلاف ثلاثلاف يناثلا هالتو برحلانم لولا خلا: ص نكلو

 ماعلا نم لوألا ربنشلا رمو برملا نم ىلوألا ةنسأا تبتنا نا ىلا ١

 ًاداهج لب لاطبالا ةرب ةرب اجلا داهح له انو دلاجت ةيلعلا ةلودلاو يف رانا

 روصعلا نم ىضم ام ىف يف هل اهيبش خيراتلا ركدي ال

 ١! ًاييفكركفلا ناعمال عضوم انه

 نم فه لود ثالث ةب راح يف اهزوفو ةلودلا تابن نال

 نم بارغتسالاو ةشهدلا ىدا وه ًالامو ةوق ضرالا لود مظعا



 | نييلع برحلا نالع#

 ىلا ناوعديل نيبملا زوفلا اذهو ؛ نيتملا تابثلا اذه نا ىلب

 ”ناسنالا رظن اذا اذه لاهذنالاو رابكألاىلا لب باجعالاو ةشهدلا
 | ةرمقو ًاريفك كف اذا هنكلو اطيسب درع ارظن ةلأسملا هذه ىلا
 للختب تا نود فاصنالاو ةيورلا نيعب ىمالا ىلا رظنو اليوط

 ايلا انيهذ ىلا تالحلا ىلا بهذ وا فاستعا وا ضرغ هركف

 كو زءاو ةلعللاا كم نم ىخالتك نيلا ماب ءاندهاش ام دهاشو
 مالسالاو ةلودلا لبقتسم ل ا انما اها روك دوعباو لوهذلا]

 ةرئاد انايع دهاشو ةفالخلا راد ىلا بهذ اذا ناسنالا نا مهن
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 و - ل ثاذي | ًازارط ابلمحاو عناصملا ثدحا لع ةلوشم ة ةمظع رئاود لب

 ذالونلا اهيف باذي و ةيناذعلا ضرالا هذه نما .رؤتسملا ديدحلا اهيف

 املاك شاو اهعاونا ف ةالئخ اع 0 جرخي ةصاخ لاوقب بصي 3

 ةئيطب و ةعيرسو ةريقظو دراما نم

 ضيا باذي ديدحلا ىريف ةيناث رئاود لب ةرئاد ىلا بهذي 3

 اهلقانتت لبانق اهنم جرف ةعونتم بلاوقب بصي مث غ راذلاو رانلا ةوقب

 ىرخا ىلا ةرئاد نم ةصاخلا ت الآلا ةطساوب ةلماعلا يديالا

 » يرلاو فذقال ةلظاف 00 5 نزوتو لقصتو فطلاتو بذشتف

 ولا نع بذلا لبس يف ودعلا لتقو



 كك

 ىريف صاصرلا نم اهوشحو قدانبلا عناصم ىلا بهذي مث

 لبانقلاو عفادملا عئاصم يف هآر ام سفن
 لامجالا هذه ىلع ملطا او « دهاشملا هذه ناسنالا دهاش اذاف

 ينايسلا لالقتسالا ظفح اهدوجو لع فقوتي يتلا ةيظعلا

 اهئادعا ىلع اهراصتناو ةلودلا زوف يفرسلا كردي -يداصتقالاو

 ني ريثكلا

 ةوقب انهدالب نع مفادت اما مويلا ةلودلا نا ةدابسلا اهيا لجا

 راصتنالا ناك اذهل اهيضارا نم جرختسملاو اهدياب عونصلا اهحالس

 سفن يف لومعملا حالسلا ريثأت هل سيل راعتسملا حالسلا نال اهيناجي
 دالبلا

 ةقيقحلا هذه ىلا ةلودلا هبثنت ملاذامل : مهضعب لءاستي دق

 *؟ مويلا لبق ةنهارلا

 نا لوقت امناو تقولا اذه لثم يف الا اذهب ثخن ال نحن

 السرد تناك دق ريبكر يصب ةفالخلا ةلود اهتلمحت ىتلا ناقلبلا ةءجاف

 ىهظع ةدئاف مالسالاو ةلودلا دافا ارم يلمع

 ةفبانلا انتب رح رظانب تباها ىتلا يش ناقلبلا ةعجاف نا معن

 دينهتلا نوناق داجتاو مدقلا دينحتلا نوناق ءاغلا ىلا اشأن رونا ريبكلا

 نا جلا كرداو صلخم ٍناْنَع لكل هدئاوذ تلجت يذلا ديدحلا



 مص

 لس ل يح نيينائعلا لعج يذلا ديدجلا نوناقلا اذه

 برح يف انوا ىلا ١١ ةلئاحلا ةودكلا كللت نه ةلودلاب ع يذلاوه

 ا ةيضاملاناقلبلا
 ىتلا يش ناقليلا برح نا

 1 نع عافنلا يف يف لو وعن ال ناو انسفنا ىلعالا

 انيديا لمعو اندءاوس

 حالسيف ةيب روالا لودلاَلَع ةلاع ةيلعلا ةلودلا تناك نا دعبف

 مويلا اهارت تحبصا ةيونعملاو ةيدأملا اهتايح 8 متسلاو اهدونج
 طظفح هن ام لك داجيا ىلع ةدحاو ةنس لالخ ُه  ترفوت دقو

 يداملاو يبدالا اهيقر ماودو أعناكم ءاقب و اهلالقتسا

 تاعونصم نم مويلا وه يناعلا يدجلا لع هارت ام عيمجل
 ينائعلا نطولا تالوصح نمو ؛ ةينائعلا يديالا

 لماعم دحا ناسنالا جلي نيح ًارورس عمدلابةرورغتل نيعلانا
 ةلمعلا دهاشف ءاب ربكلاو راغلا ةوقب رادت ىتلا ةيدطولا ةجيننالا
 نم ميديا نيب وهام عيمجو دنجلا لجال نولغتشي تالماعلاو
 فارطالا ةيمارتملا انتكلمم تالوصحم نم وه هئازجاو لمعلا مزاوأ

 ةناتسالا يف ةريثكلا لماعملا هذه دحا ىلا ناسنالا لخدي
 نم لقتت 59 هايشلا دولج فاوصا ىلوالا 5 .رئادلا يف ىريف مولا



 مي مااللل

 لعو ةرئاد رخآ يف اهارت ىتح ةيزاث ىلا ةل1 نمو ةرئاد ىلا ةرئاد

 : يددجلاو طباضلا هسبلب نال اًيرم اطاخم الصفم ابوث ةلارخا

 انشيح كينغ ينأا ةيبسنالا لم اعم ىف اهون م رصخا هذه

 يقر يف 5 باتري كلذ دعب لبفاب روا نم هل مزاي ام لك نع
 يئابنلا اهزوفو اههابتناو ةلودلا

 ةيلملا تايقربلا نا لون نا ىنكيف - ةيب رحلا ةحاسلا يف اما

 'فصو يف ةرصقم يم ميسحبلاو ولفلا سانلا ضعب اهب نظي ينل

 وهفنوملا نا لوقن لب ةعلق قانج ةحاس يف يبرحلافقوملا ةقيقح

 ةناتسالا نم ةدراولا فصصلا وا تايقربلايف هأرقن امم ادج ريكي ريخ
 عضوملا ىلا اولصي مو هانيأر ام اوري مل ءالؤه نا كلذ يف بسلاو
 هيلا انلصو يذلا يب رحلا

 ةحاس نر» عضاوم ةثالث يف نولاح سيسنرفلاو زيلكتالا

 مسقت نا اندكمي و ٠ ةطروفانا « ينورب يرا ؛ رخبلا دس : ليندردلا

 انسفناب اهاندهاش يثلاو اهب اولح يبتلا عضاوملا هذه نا حايترا لكب

 , يفنوتباث مث ناو ٠ رحبلا ”يطاش ىلع تامولعم ًاراتما الا يم تسيب

 دهاشن انك دقو ملوطسا عقادم ةياحب ةةيضلاةريغصلا عضاوللا هذه

 نيب الئاح امرا ةيدبدح ًاكابشا ة ب رجلا دصرتلا هلا ةطساوب

 َ ريش مدقتلاب ن 5 كعب دور كا نكد او نيل مهني و 2 اندونح

0 



 _؟ةرمل

 ةينائعلا شودجلا مومم نوشخي اماو ليندردلا ةحاس يف ًادحاو

 ةلج نا ّط ٠ ملا قامعا يف مهيمرو مهطاقتلاو مهيلع ضاضقنالل

 انثدح دق نآلا دعب ًاريفك تنثن نا نكمي ال ليثدردلا يف ءادعالا

 ىلا ةيوسنرفلا دودلا ىزم اونا نيذلا ناملالا ةداق دحا غنيل نوف

 ىتلا» ةمضضلا ةيعفدملا اب رقلمعتستس ةينائعلا انتموكح نا ةئاتسالا

 0 دعب و ؛ ةعلق قانجي برمحلا ةحاس ىف« ارخترم اهلا كت 0

 هئادعا طاقالا ىرم يناثعلا شيجلا نكمتب اهلاعنسا نا وي نيثالث

 0 نيرشع نم رثكا ذنم لوقلا اذه دئاقلا لاق  يدبالاب

 تأدب دق دئاقلا اذه ثيدح را ناوخالل لوقا نا ٍنرسيو

 هذهنا ةيلحلا ىرصلا هترشنو نيموي ذنم ءاج دقف هدي وت ثداوحلا

 نوركفي اوأدب ءادعالا ناو ء ًادج اب رق لمعتستس ةىئضلا ةيعفدملا

 خي راونلا تركذ لبف ؛ املا عتسسا لبق ليندردلا نم مهاوق بحسب

 رفظلا اذه عراش أر آلا ذا ناصع الا اذه لل دامإ ارانعتلا

 نم تاتحا ايناملا نا : ًاضيا ريكلا يف ئاملالا دئاقتلا كلذ لاق

 نم تاتحاو « ةيناملالا ةكلملا ةحاسم يزاوي ام ةيسورلا ىضارالا

 تاوتساو“ لماعملاونداعملاب ءولملا ب صخلا 00 نك رف دالب

 ةكحلبلا كلمملا ىل مظعم َّط

 : كلذ دعب ريبكلا دئاقلا كلذ لاق ام اوععما



 -موؤ-

 ” ةحلسلا في ناك ءاوس تاشهدملا نم ايئاملا هتلعف ام لك نأ
 ليئدردلا برحل ةبسنلاب ميظع نأش اذ سل ةبقرشلا وا ةيبرغلا
 ةعلق قانح عافدو

 ؛ ةماعلا برحلا هذه يف ىرج ام ملظعا وه ةعلةقانج عافدق

 يف لب مدو مل نم ةفلكوم اهدا تسيل ةينائعلا غ دونج ناو
 ذالوفو ديدح نم جيزع

 تايكلا هذه لالخ ترمو يننلمالا دئاقلا هب حرص ام اذه
 هزاح يذلا يل ميظعلا ركرملا مب رمي يناعلاب ةريبكلا ظافلالاب ةريغصلا
 ةيناثعلا 1 0 6 مهغلو ةغهدملا برحلا هذه ف ليئدردلا

 عاجشلا رصنعلا كلذ ك]|ذ مث نيين :اععلانا الالخ اخ نم مهفن لب ىنعمو ةدام

 ناو 2 هاوق نم ةينملا تيهتلو ءايقأ نم توملا ىثخي يذلا يوقلا

 هتلوص مالسالا ىلا عجريو ( ةترود رودي دب دق بالخلا صهدلا

 انينو دق اناو ايكصا انا ماوقالا معي ال الا

 انيلهاجلا لهج قوف لهجتن انيلع دحا ناهجي ال الا
 اوفزاتسي و( هوديعتسل نأ ءادعالا دارايذلا يالسالا ملاعلاف

 هتافغ نم قافا دق هوسودي وا هلالقتساّلع اوضقيو هوسلتخي وأ هلام

 هتلوج مهفرعأو 0 هتوقب مالا عا م هتوفغ نم هيلتو

 انيحلع امل ءاقلا يف اونركي 0 اناحر موق ىلا لقنن ىتم



 د

 وأ * لوقلا يف ولغلا وا قارغالا دصقت اننا ليختم ليختي الو

 هفوس يفادعمو قئاقح يف لب « لايخلاو روصتلا وج يف لوجن اننا .

 لفولا ةوع

 ىس رمل يواكب ٍس بسلا ماضنا ريما رن

 منال اا لامج دما لابقالاو ةاؤدلا بحاص اهب بطاخت

 ذفوي كلثمو يزاغلا كدفو ىرس

 دما دوعلاو رشيلا ءل داعو

 مر حاملا نووشم كنم ىرس

 "1 ) دسسلا كرك اي هنلاطو

 ًادصاق' نيدلاو كاملا رقم ىرس

 سوا ن ويسفلا تنبلا دصقتاك

 لام قاف دلتا باح لآ دار

 ”دقرفو "لاله يلاعلا ملا اي
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 امو تدعف دقو اون هل تءايع

 ًدغقلَو موقل تناك هريغ ىلا

 ةباكرإ كيلا رنا ليغ نا

 دضْحلا بيصخلا ىرملا ابقار دقو

 ان يار الع ل اة

 ةدكرصم لالزاب ريم ”بذعو
 اهرودص يحر نآلا كتغلب دقو

 ”دقوتت امل ا هرح ةقريغ نمو

 ةبورط ةالفلا بوج لع سيت
. 

 يؤم كيلا ىرشلا أجاب
 ايار تزاف هللا شبعا يذلا

 2 اظااع
 دع هدعوم هللا ودع 1 او

 ني « *

 يذلاو كيأر كللملا ( لام م

 ”ددسملا باوصلا يأرلا وه هارت

 ًةباصع | نم نام نا كماع

 ةدفوتو كوللل يجزت خئتاشم



0 

 ةدرسم 5 معلا لالج اهلع

 0 مرهزو عبرا تلق ترثن اذا
 ”دضتت يلاللا تلق تمن ناو

 اهنايب اقلط كانعم ترع مجرتل

 *5 وا ءانلا اعلا نادر

 لاو ةداضللا راح لاا

 ةدصقي زعلاو زعلا لاجر طم

 هدام وعي كلا ديمج انرزو

 ةدهعي لضفلاب دبعلا "يلو انرزو
 بناج لك نم داوقلا انب فحت

 ناتو نيكل كالا راح تناظناو
 بِحم ءانفلا بحر (رونا) نش

 هرمي ءاجوه برمحلاو هفيس ىلا

 لئامش 'فينحلا نيدلا نم هيلع

 ددكوس لئاضفلا يلاع نمو ناسح

 ممعم راقرلاب ىوضرك ( خيشو )
0100 31 ٠. 

 دوسم وهو اطخنب نا معلا ىلا

 هوا وهزبي مالسالا الغ دق هب
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 'هروم لئاضغلل ( يريخ ) نا الا

 ( لداع) رصعلا ةهبح يف ( رةعلط نمو)
 ”دعقيو نيقفاحلا ل هل ماي

 مههوجو ًاضي نولهالا انب فحي
 هدوسا ديغلا نئالا دوسحلا هجوو

 ان اوبطخ دقو انج مل انبطخ

 اودشناو _:رولئاقلا انم دشناو

 [#ماوب عيب راك تناك سلاح
 ”قت :اةتيطاو  انيفإا كانك

: 5-5 

 انتا ىنن مل كلملا لاجاي معن
 رحلاو بر را رادأ انيهذ

 م
 ف":نراوب فقويشلا تاىعصو انيهذ

 مفادملا هأ اوفاو *لصت

 اقيقبم ادق شح 5 دكف 0  عرا مشن اندحف

 ةلْثو

 ا بولقلاو اهاحر اندهش

 تاوقل اسيا



 دل | ملا

 م غل كانر وصت كانه

 1 لبانقلا ريغ اع اناصف

 ٍ اندونج ا( هر ا

 اودتح داسالا ا ورسأ نك 0

 رداخ لك مهنم ( ينرب يرا )ينو
 دضعم شيج ( ناطلسلا ةعلق ) يفو

 كلا نإ تالجلا كس نوداب

 ةممو ىدسلا تاروث عاوتف

 اتيب طظشلا يف ءادعالا ىلأ انرظن

 كر قدانلا كةرود ميو

 ىدس تدؤ انيلع ًأران اوقلطا اذا

 اوددبت .مهيلع انقلطا ترحن ناو
 قي لاو طقلا نرحب الذ

 لكنا مكوشلا نم مهاعسمو مهلع

 ىذرلا اوُمدقا وا 'يزحلاف.اوربدا اذا

 دفعا ب ضلا سلم نه مهعقوف

 ةدطوم ليما زوفلاو هللا نم ققح نيبملا رصيااف كارشبف
 دع دع دع



 كه

 ٍدئاوف لجي يزاغلا كدفو يا

 ؟دوتلاو افولا اذه اهصخلم
 ربرعيل ءيش موقلاب اهو انمحر

 ةرتحاو ليلا ين 1 الو

 كار عل

 دقعيو انم بحلا اذه كب
 دئاق تنا ما قلخلا ميكح

 ءانبا اثنا

 ”دجوت كريغ دنع تسل لئاهش
 (مصم كلثم ( نوظنشاو ) ناك دقل

 درج ودعلل ماسح 0

 هتاف لالا تلز ال تلق ناف

 هرمحا كاف ًادومم تاز الو
 ىتلا ةبترلا كدحم تناز تلق ناو

 ةرمم ١ اردقا تنا اردق كب كهز

 رئاق ريخ مدو _حالصم ريخ مدق

 ةدقعت رصنلاب تايارلا كدي ّس

 وع



 0 رلا نر

 هلهثرا يذلا عماجلا باطخلاب باتكلا اذه متخن نا انه اني ًُز

 دعي خيشلا ةمالعلا مالسالا بيطخ قشمدب ةعلق قانج انيس يف

 ناكرا روضحي كلذو ةفالخلا راد ف 21 دفولا سيئر يريقشلا

 اشاب لامج دا ةلود منيب مالعالا ءاهلعلا نم روهججو ماظعلا ةاودلا

 انالوم للجن كب لصيف ريمالا ةدايسو ةيرعلا رظانو ماعلا دئاقلا

 نانبل فرصتم كب فينم ىلع ةفوطعلا باحصاو ةمركملا ةكم ريما

 دبع ىنطصمو توربي يلاو كب يزعو ةي روس يلاو كب يزعو

 هتاف مثرزغو سدقلا فرصتم كب تحدمو باح يلاو كب قلاخلا

 هصئنب دكااهو لامعالا نم هلمعو دفولا هيقل ام عيج لج يف طل
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 ١ حلشاو هدخاو ميحرلا نمحرلا هللا مس اب أدبا ءيشب مالكلا لبق

 ساو يلصاو ناره لذلك انع لاز او ملا مالو املس لات

 نب دم يالسالا نيدلا ءاول عفار رشبلا ديو نيلسرملا دبس ىلع

 : لوقا مث هب زحو هيعباتو هبحصو هلآ لو هللا دبع
 نيدلاب قلعتي مم صال ةليللا هذه يف انعمجا دقل ةداسلا اهيا



 در
 داهجلا ةبالسالا ضورفلا ةلدج نم نا نوملعت متناو احل أو

 | قوقح تبهذ هبابساو هطورش رفوت دنع ةلملا هنع ترخات ناف |
 تاي.آلا نم ني نعلا هباتكيف هناحبس لزنا دقو اهودع اهيلع ىلوتساو |

 ف ةنف نكت اولمفن الأ ) ىلامتهلوق اهتلمجنمو كلذ ىلع لديام
 (ريك داسفو ضرالا

 .ةيعورشم نم جرح مهوقعب نييعلا نس وفن يف ناك امبرو
 ماسجالل اقالتاو حا را ًقاهزا مهيار لع هيفزال برحلاو داهجلا

 ماعلل ةيرورضلا مزاوللا نم رشبلا دارفا نيب مالسلاو حلصلا ناو |
 رهظا سوفنلا لاو>ا توافثو ةجزمالا فالتخاب رظنلا اونعما وأو
 نيبو ةنالاب مخي نم اهنمو ةييصنا صن | ىلا ىتصي نم اهنم نا مهل

 فيلا الا ملضلاو ءادجعالا٠ نع هعنم و ق هلا ليال ا

 دمج انديس فيس ريغ مهيغ نع نييراحا ءادعالا عدري ل هو هقنع يف
 رسالا تحت تذخاو اهتيرح تبلس ةلم لكو للأطحملا دبع نبا

 ”لس يف ةروذعم يف اهقوقحو اهعفانم لع ءادتعالا عقوو يونعملا |
 ةلودلا تكرتشا كلذلو مهلعث تيتشتو نيدحعلا عدرو فيسلا
 ةئاصو اهبكاال ًلظف> ةماعلا برحلا هذه يف هللا اهديا ةينازعلا
 فنراو برحلاو « ءادعالا ثول نم اهدالبل ! ًاريبطتو اهنيد دعاوقل
 ل لع موجحلاو 6 السلا لمح ا ةيانك ماوعلا دنع 0 |



 ملم

 مولعلا بعصا نم ع 0 جاتحت اهنا الا ةطيس ةروصب هرباد عطقو

 نا هزلي اهتراداو ثورحلا روما ىلوتي: نم نافا رشلا دنع ةفورعلا

 أ ىضرللاو ىحرإلا ةلاحو ءاملا عباتمو ةعحرأ طخ نيماتو كالس يلا

 ةعفادملا ةروصو ةرايسلاو ةتباثلا تايفشتسلاو شجلا دارفا نم

 عرفتي امو نوصحلاو عالقلا ءاشناو رئاخذلا لقن ةيفيكو موجملاو
 رييك لقعو عساو ركف ىلا جاتحي وهو ةرئاسلالئاسولا نم كلذ نع
 ' شيلا كله ماسفالا هذه نم عون لتخا اذا ثيحي ةيظع 0

 يف كفي نا همزاي سدقملا داهجلا هل ادب ىتم لسملاو: هلك :

 | ىلوت رعو هلع نال اخ كلوضل اللا ملعبلو ةيترئاؤأ شيلا قوس

 | هلوقب هيلع هللا ىثاف برحلا مقاو» بضقلاو شيجلا ةرادآ هسفنب
 ( لاتقال دعاقم 0 «يوبت كلها نم تودغ ذاو )

 نا ممالا نم ةماو للملا نم ةلم لك ىلع ءالبلا مظعا نمو

 حرج. ءراف ايكلم ةعحاعو اتنطاس 5 ص ودعلا يل ودم

 تدقفو لاح !وساب تحضاو اهفرش لاز ةلملا ثالث دي نم ةعصاعلا

 انوع د ل يلب القو بعشلا د دارفا بولق ىف اهفرشو اهدحم ةموكحلا

 عقو ول اهرما لوري اذامو ةيمالسالا ةمالاب كلاب اف كاذ ذا دحا



 هللب ذايغلاو كلذ

 ثالنلا لودلا نم انل نيبراحلا نال دج ةيظعةلأسملاهذهو
 موايطاسا ةمظعب اندالوا فين انك نييوسنرفلاو زيلكتالاو سورلا
 ناذإ ]م اوجم دق ب زملا ,كءاراطوأ مهتالاب لع هدننو امتاوصوأ

 نع وذ عيمجل 1 انننطامو انتفالخ
 و2 ب ةئيدملاي# ؟ ةفالخلاو ةنطلسلا رادهث ام نوردتا ٠ اهلع ءاليتسالا ا

 ةلوهس نيدهتعم ةهح 1 5 رم“

 انالوم نيطالسلا كولملا ريخ راسا 0 اهحتتفا يلا ةميظعلا

 ىف تاماشالا 0 دقو هخور سدقو هي رض ا جنافلا دمت

 مهيلعترثكوى كانلا ب رطضاف ةونع اهنولخ كامدس نينات برملا ةيادب

 4 هال 8 لاط هلابع عمم اهنع لحرنم مهنمو راكفالاو سجاوم ا
0 

 ثدوملا هذه ةعاشاب مري غو اهناكس نم اريك فيخي ناك نم |
 هناب ينربخلاف يل ًاقيدص ةئاتسالا يف ةرملا هذه تفداص.دقو ةجعزملا
 الو ءايظعلا دا ةرايزن بهذ ةهيركلا ثداوحلا كاتب هعاهس دنع

 علطتساف عر د ةمرحم شو ةميغ اهنال هعما ةداسلا اهيا

 فقع لالتحالا ناب 'ميلظعلا كلذ هباجاف رابخالا كلت يف هنآك

 دحاو عوبسا | ال نيعوبسا دعب م هنكلو |

 قيرطلا نا وح اييلع ءالكلألا قاف ءادعالا داز يذلاو
 لهنا :راكما 2 ْئ ةدودسف تناك ' امئافلحو ة هي املا هلو ودل نيب |
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 اودقتعاف اهيلا ءافلخلا كئاوا لماعم نم ةبب رولا تاودالاو تالالا

 مهعز ّ ءاليتسالا تقو ناح امو دفنيس نيينامعلا ديب اسم ناب

 | مهياقعا لع مدرو يزخلاب ىلاعت رابجلا مهامرف مثاوق لكب اهوجاه

 مهمظع اهيف تطقس اعافدو ًاروما يناثعلا شيلا نم اورو نيئساخ

 يالسالا شيجلا دارفا نرم درف لك نا اوققحنو مدحم صلقنو

 ا ريسلل يتلا مهنفس داطصيو مهليطاسا مواقي هسؤما لوطسا

 كولا عاونا ةي روس يف لحاوسلا لها داطصي اك رحبلا

 ؤ مهنا اومتزو نيب روسلاب سانلا نم تانك ءاس دقو

 | دلوتي ام نيلابم ريغ مهظواطحب نولتبم مهيهالمو 9 ذئاذإب نوكمبنم

 انسح ةلمح نم ناكف مييلع راعلا ربكانم كلذ ناو هاو 5

 نيصاخلا تايالولا ىلاهانع نلظلا ءوسس ةلازا يف ركف نا ماعلا دئاقلا

 ددع باغتناب تايالولا رما دقف هب لضفت ام مهيلع ءاضيبلا ديلا هلو

 ظ ةيدوبعلا يدقتل ةفالخلا راد ىلا مهب 1 لضافالاو ءالعلا نم

 مالس مهغيلبتونب دهاحاو ةازغلا ةراي زو نينموملا ريمالص الخالاو

 ْ مثافتلا ع ماه والا نم سوفنلا يف ام ةلازاو نيدحوملا مهناوخا

 ل اوضانالا رايديف اققوم انزتجا اكو ىلاعتهقيفوتب انرسو ثاذ مت دقو

 باطو ذل اه لك انل اومدقو لابقتسا لما. :نردعولا انليقتسا



 م

 ١ نافل وصل ١ فو اا

 كالا

 طابترا ُّط ليد يك اذهو انتحايسب نيرشتسم انب نيحرغ

 ةايحّلع ديدشلا مهصرخحو ةنب دلا طباورلاب ضعبل مهضعب نيلسملا

 ةيمالسالا ةعماجلا

 ام زازعالاو مارتحالا نم انل لصحو ةنالخلا راد الصوالو
 هوغأرق ام ةموكحلا لاجر ىلع افويض انلزنو كولملانم كل لصحي مل
 داشردمع يزافلا ةفيلخلا انالوم باتعاب انفرشت ثداوحلا قاروا يف
 انهذو هند اراو هرماوأ انيقلتو هضرع بجو ام هتلالجل انضر عو ناخ

 ةئطلسلا ءايع ا نيثدحملا ءاّلب انيلظ دج و ةيو دار 1 الإ ةرايزا

 اسد اني نارتو

 اذءالا ةفيلخلا انالوم ناالا رهش لك يف ةنيعم

 تاقوا يف مي ناك هنا عمم فيرشلا ي راخلا مج مخ

 ءاعد ريخاتب أ م

 ةطبار ناف كانه ناك امع ةداسلا اهيا 00 اضن امير متحلا
 مهفعب لبقي و نوقتاعتي ءامعلا ر راصو اهيناعم لجاب ت تاج دق نيدلا

 [ ها لاما ماو با ءاشا مهنأك ًاحرفو ًارورس نوبح ن

 قس تراك منع 9
 ناك ام يف مان خذوافو هِي ةلاعلا رئاودلاو راظنلاو ءارزولا انرز مث

 نك ءيش لك لع فوقول ١ يحن انناب ءارزولا لع الو نوكيو

 دد نم نمو بك تاس ماو لماحلا ةدهاشم نم 9

 لبا هلا بصو ديدحلا ةباذ ا اثيعاب اندهاشن

 ابعورفو اهبعش قيق

 دارفا سبالم جسأو 0
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 ةتاسساولاو لماعملا هذه عيمج ِ برخلام زاول رئاسو اهتطايخوشيجلا

 للا لها ناب انعنتف ةقباسلا ةموكحلا نمز يف نكت مل دهعلا ةيدح

 ءادعالاةب راحل اودعتسا 0 هايتنالاو ةلغَمِلا ةلاح يف اوناك دقعلاو

 "نظ ةفالخلا راد يف عنصي أم ىلع ءادعالا فوقو مدعاو * مهعفدو

 | انئافلح ةمصاع نيب و اننب دجوي هناب مهنم نييسايسلا ءاظعو ْم اريك

 ةي رحلا مزاوللا هنم انيتأت مل فودشكم ريغ روتسم قي رط نامالا

 ةرشعب شدجلا اهلباقي انيلع قلطت ةلبنق لك نا نوري اوناك مهنال

 هك ا هتنتك ال رف رظنل موقع يف داقتعالا اذه ِذ ع دقو

 ىلع ارم ةسانلا هذي و 1 دعا يل همجرتو ةيعسرلا مثدئارج

 اواذتيما .هلبق نمو انشاب داكوذكاأ نيقباسلا هارزولا ريهاشم نان كف

 ًادحم خيرانلا مل ركذو ثاحوتفلا ضعب و ةيمالسالا كلاملا عيسوتب

 نشيجلا اهب ينغتسي دهاعمو لماعم ءاشنا مهنع باغ فيكف ةءلفعو

 | للا لها لعف اك باجالا مم ءاطعلاو ذخالاو عيبلا نع يالسالا

 ْ | 15 مدعاشت م ت ثاقوالا 0 صهاظلاو ٠ رضاخلا انرصع يف دقعلاو

 كلاملا عيسوت لع مدقم وه يذلا ميظعلا مالا اذه يف ركفنلا

 | .بوياىبا انديس دقر انترايز دعب هلأ هد زابخالا نمو

 | || ادا وحن هيف عقحا ًادمعم هنم برقلاب اندجو يراصنالا

 | هكر الو دونجلا ةسبلا ةطايخب راهن اليل نافتشي تاديسلا نم



 م

 ةكرتلا تانكالا لع روتف الب ناغتشي تاديسلا كلوا انأئابع

 ند ادحا مايقب مهاجما دازو ة هب 1 مهتشهد تناك ةيئاب ربكلا ةوقلاب

 هيف تثتيحر هأ اوكب اباطخ مهم يلع اهتوالثو سك ىلع اهدوعصو

 اهيلع بتر 5 هناو مهنا ران نسنالا لوصحو ةفالخلا ة هك دل مع هي رشا

 لع ىغم هناو ا رودص حارشلاو نيدلا 0 ءايحا

 31 ىلع رججو مف ةانلا مع ءلا لي م هيف نعنم ديدم نمز تاديسلا

 نردهاجي ١ دم 5 نهئاو نوتأي املأ أرويق رن توب يف ف

 9 ارتشالا نم باص كلذب نو ةسلالا . نطخو نهرا سو'وري

 تاديسا نومالس غيل . ب رت ءازعلا ّط ندر رتقا 5 نيدهاحلا ةئواعم نم :

 الا سو 0 00 ةمدخي ك ٍّ أارتش رتشالا َلَع ..ةرمضير 2و ةيروس

 ىر ا ةديس اهوذح ت ذحو ةطا امة ةعئصو

 اك 00 هذه نا دا 0 ع 3

 اذا مالسالا ردص يف تاديسلا ناو 0 نم نبمزلي ام 0

 ل م و مفر“ 01 رم حج ول 00 هم كلذ هشاام ىلا نرعضو ملا ةللاعمو نيدهالا ةنواعع

 كك

 ام ملعت نم تاديسلا عني ال يالسالا نيدلا ناو ةمزاللا ةمدخلا

 ناش ةير روس يف تاديسلا ا ديفملا مف انلا 0 نء نبع 0

 شيل ١ داي ام و ةناعالا لجال م 3 ماردلا عمو ةطايخلاب 6

  8ّم١ا«



 ع

 اشاب رونا ةيب رحلا رظان مهمدقم يفوةموكحلا لاجر ررق دقو

 رفسلا جاتحيو مايا ةسمخ ةفاسملاو ارب ةعلق قانج ىلا انباهذ موزإ

 ةلح هلك يف انل معاطملا عاوفاو ةرس الا دادعا ىلا قيرطلا اذه نم

 رفسلا مهلع تيباف انرما يف دنجلا نم نيروباط ون لغتشي ثيحي

 اشاب رونا ينرطخا الو رجلا يف رفسلا ىلع رارصالا ينم عقوو ربلا يف

 ءاهلعلا قرغ ىرم فاخي و انل ودعلا ةصاوغ ةلغابم نم ىشخي هناب

 رثكا انما ١ انا ارونم ةي روس ءايلع ناو كلذ نم أ ال هناب هل تحرص

 »4 شاب قاد دكا ل انلصوو هللا 3 ّط رع انرفاسف لفلا نم

 نسحا ماعلا هدئاق انلبقتساو سماخلا شيجلا ركسعم يف افويض انلزنو

 ةفالخلا راد ىف هانفداص ام مارك الاو زازعالا نم انيقلو لابقتسا

 ةظروفانا كي ةفاتخلا برخلا مقاوم ىلا انبهذو ةذقلاب ةذقلا وذح

 مسقاوملا كآنت يف حتتفا يناثعلا شيجلا نا لع انءلطاو ينورب يراو

 ناطنشلا اهيلا يدتهي ال ديداخاو قرط ضرالا تحت

 ءادعالا شيج ماما قدنخ لوا ىلا انقوسب داوقلا لع انحرتقاو

 ضعب يف ءادعالا شويج ىلا انرظنو دنصرتلا لم يف انلخدو انبهذف

 مقادملا تودو ًارتم ه٠ وا 2١ ىوس ةفانشملا ضركت مو تالحلا

 نما رثكا تب ماد ةيب رول ةكرشلا تسقو و اضاصرر حاتم "كن ثراعماو

 ىاقلا نئمطم مدقلا تباث يملعلا دفولا عيجو تاعاس ثالث



 تنال ة ب

 ل اك ةصاصر انبصت ملو نيملسملا هب هللا صخ يتلا ةينيدا ةءاجشلاب
 ًانكف ةيونمملاو ةيداملا شيجلا ةلا> انربتخا مث دحا انم دهشتسي
 ..ورعءةيرس ةروصن هلاسو 00 بيقر الو ةدح ّس رف لكب وان

 مهمعاطم نع انو ريخاف ةحارلا لئاسوو سالملاو بارشلاو ماعطلا

 يف دق هز )ل ماطيأر امو انرايد ف هلواثت انل ليس " مب مهبراشمو
 3 3 8 .٠

 قلطي وبراح يدنجلانا بيرغلا نمو خيرات يي 5 ارق الو نداح

 اذاو ازو>و ادب 2 لكاي و ةهسيح ىلا هدي كك 5 هعفدم وا همقدتب

 ةداهشلا رظنني و هريغ ل مف 'ربلطي هناي يذلا هقيفر دهشتسا

 نمز يف ةياورب تعمم دقو هشهدا امو فقوملا اذه لحا ام هسؤنل

 (نيطح

 ةعلقلا َّط هعالشسا دنع هنا املا 50 وحن ه ركسع نم دهشتسا دقو

 و
 و

 )ةملق هتف دنع ىب وي الا نيذلا حالص انالومنيدهالاناطلل

 وهو هردصض لع هقنع نم مدلا ليس | انما م
 ع
 مدلا ناليس ديال ىتح 4 فورع ىلإ 1 طغضي 0 || ء لماع . 5 1

 لبدق هناب. هباجاف هنم حرج يذلا لحلا نرع ناطلسلا .هلأسف
 قران للك كاداد هلاطلسو كلم ىريلا هج لع طغض هنكلو
 ل ل لا :كو اديبش عقوف هسأر مفرو ةايحلا

 ةياورا أ| نا يدشن قى وف تدنا ةعلق قانح يف شق ف اندنح ةلاح نا الا ةياور ا!

 دب الو ةعقاو



 ها

 مفادم ةيورل اشاب نايل ماعلا دئاسقلا كلذ رد ال دقو

 ,يف لذدي ال يناثعلا صاصرأا ناكو وذءلا نم ابمدتغا ينأا زويلارتملا

 هنن ّ التو انروضح اهب رحو:ةعي رس ةروصب اهضاف اهءوقت

 0 +الاسب ءادعالا لتاقيس يناثعلا نشيحلا نا هيف د ناطخ

 ادعا رق الف نآرقلا نم رست ام اندحا ولعي كا مم منتغا

 ةءارقلا تق يتح اهلزني و هيا عع هيلا را 0 عضو

 ملاعلا خيرات يف اهلثم رك ذي ل يتلا رومالا نم اني رام اق ار نا سد

 يب رحلا ةراظن تدعا كا_:هو ةفالخلا راد ىلا انعجر ينالسالا

 اسورد هيف انأرقو جتافلا عم ماج ف ءادهشلا حاو ورال دلوم ةءارق

 ناكو ةددعتم عماوج ف 0 نطخ انواع بطخ 6 ظعاومو

 نوبلطي و انيديا نولبتيو انب نوكربني ةفالخلا رانا ع

 ؟ ميظع ١! طايترالا اذه اف ءاعدلا انم

 يتلا 1١ ةولسالا نم قدانب عبس ةعلق قانج يف داوقلا:اناطعا دقلو

 دئارجلا بابرا ىلع عزوت يكل نيب راحملا ءادعالا نم شبجلا اهمدنغا
 0 دل صقل ناك نيذلا ءارعشلا ضعب و ةحايسلا خيرات ني ررحما

 اذه هللا هلظفح اشاب لاح دمحا ملا ناقل هارب لان ا

 ىلا اطاسراب اف نيململا مومع راظنا ىلع ابضرع حجرو ضصيصقلا

 سدقلا « ىلح ؛ توربب « قشمد « ةرواملا ةنيدملا تايدإب ءاسور



 هت ؟ لال

 تضرع ثيح تلسراو كلذ ىرح العفو ٠ اكع « نانبل ليج

 عمجا تاهجلا هذه يف ةيمالسالا ةمالا راظنال
 ريكلا ذئاقلا اهب ىنا ىن يتلا لامتالا عيب 0١ لضا ناديراالو

 جيرعلا دهامملا ىف 5 عيل ةدورشم لانا نال انر ايد يف ىف انثاب لامج دمحا

 راسو راطقلا حم نيتك لك دقو ةيصوصخلاو ةيمومعلا قرطلاو

 طخلا نادحا ني ناك امو عبسلا ركب ىلا هب لصوو قشمد نم

 رثك ا وا تاونس سمح لبق كانه ىلا لصب يديدجلا

 نم رثا لك ُّط ملكت يللا دؤولا نم يئاققرو ان تذخا وأو
 هب رق ىلَع انلصحو هتافتلاب انرف انا انل نيضراعملا ضعب نظل هال

 نيدقتنملا عم لادجلا ديرن ال نآف ةعناصمو ةنهادم ببسب هاضرو

 انلمع ناك ناف ةليسو لكب هنم انبرقث اننا ضرف ىلع مل لوقن نكاو
 تاقرطلا حتتفو نيلسملا ن ناك لنحو نيالا سرادم ءابحا نع رقما
 المع ناك نيفعضتسملا فاصناو ةلادملا ءارجاو نيرفاسملاو راجتل

 موزلو عاطقنالاو دولا نم لضفا وهو ةدابعلاو ريخلا عون نم

 يغذي ال روما ىلع ةذخاوملاو ضارتعالاب ناسللا ةقلقلو تبلا

 اهيف ضوألا

 ةئيدم ىلا يهذيلف يالك عامم نم جرح هسفن يف يتب نمو

 لخديلو ددعلا ليلق اةيفمالسالا رصنعحبصا ينأا فيرشلاسدقلا



 ا ا

 ني.ىعتم ةبلظلا نمةئامثالث اهيف ىريل يبويالا نيدلا حالص ةسردم

 ابابقثسمو ةسردملا كلت ى خام يف هرلظن نععلو ةيزيدلا مولعلانوسردي

 مقلسم طارم ارص لع قاقفر 8 يناب ةعانق هل لصحت نا دب الل ئايحو

 ةيمالسالاةعماجلا الا همهي ال نيبناهعلا ءارزو ربك نم الاجر انيك ادي

 هعاسمل  "رونيدم نولسملاو لاح لك لعو ةيضر ملا ثاحالصالاو

 هيلع ءانثلاو هركش مهملع قحي

 ةمدخلا مههلع تججو نم ضعب رارفب ععما انيح 6

 يب رتعبو يبق ُّط ديدشلا نزلا لخدي ن هيجل اذه يف ةير ا

 لج كنب لصيف ريمالا هيسديس مودق نا الا يتاقوا رثكا | يف منلا

 مئاه يب نم شخ دعاس زيها نيد فيرشلا انديسو انالوم

 هللا 'ءادعا' ةب راحللا ةيارصملا وللا كي عبابا شيملا عم هكارتشاو

 هلام رففلاو وهزلا نم يناخادو ًارورسس يحراوج عيمج ذل زيلكتالا
 موعبت نمو ماه ينب ىلع هللا مالسو هنباو ريمالا هللا اي فصوي ل 3

 مهياشو
 اذا نيممسملا يناوخلا ضعب نا ضي اهب رغتسأ ي ىلا رومالا نمو

 هذه نم ةرطابز نودعيصي و نوضرتعي مثارت ةلمعلا ريباوطل اولسرا
 ةعفرلاو ةناككا نم هدج وا هيبال ام ركذيو الا مهن امرة
 معم دقو كلذ ريغو دالبلا يف ةرهشلاو قحاللا وا قباسلا دحلاو
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 .ديس نا ةيوبنلا ةريسلا أرقو انظاعوو انئارلع نم ًارارم ملا اذه

 : لغتشا مالسلاو ةالصلا لضفا هياع دو>وم أ فرشا دوجحولا

 بحاصب يدتفي الو هقئاع لعبارتلا لقنو قدنلا رفح يف ة4سفنب

 نيدهاحلاةمدخ نه هننفن قنأتو ميحرلا فوئورلا ميظعلا قلخلا اذه

 داب الا .ةوق الو لوح البلف نب راماو نب ربامل ف راطلا حتفو

 ميظعلا يللا

 نا تيسن ةيمالسالا ةعماجلاو ةذيدلا ةطبارلا ةبسانو اذه

 انم دحاو لك اودها دق ةنطلسلا راد يف جتافلا ءايلع نا ع ركذا

 ًاديح اعبط اعوبطم نار ريسفتو تاريخا لئالد نم ةفساو ايدصم

 ًاريخ نيلسملا ترع مهئفاكي هللاف ةفالحلا راد اتترايزا ًاراكذت

 ظعولا ُك مالكلا بيطخلا ضافا مث هناسحاو هفطلب مهلماعيو

 نا نيبو عوضخلاو ةناكتسالاو ربصلا ىلع نيلسملا ثحو ةزيصنلاو

 لمحتو نويضو ةدش نم اهفا دب الف ىف تناك انك برملا

 فوذلا نم ءيشب مكولبناو ) ىلاعت هلوق مهعماسم ّلَع التو لاقثا

 نيرباصلا رشبو تارُعلاو سفنالاو لاوءالا نم صقتنو عوجلاو

 ( ةي الا رخا ىلا

 رصنلا نم هب معنا ام ىلع هيلع ىثثاو هللا دم دقف كلذ عمو

 دلل لالا تارا 5 رك عقاوم يف نيملسملا قيفوتلاو



 د الرا اس

 هللا ىلا لسوت اذ هشيجو هئارزوو ملغعالا ةفيلخلل ديبأتلاو رصناا٠
 داي ىلطر صم حتتفب نيلمسملا لع ني نا مظعالا عيفشلاب

 ىلع نورضاحلا نئاف هشيجو ماعلا دئاقلا
 111 كشمأ كلذ تتراكو ةثاعد

 ها مالا

 مع
1 
0 

0 



 تقحال

 سيئر حرتقا نيذللا نيتيبلا ىلا ةراشا ةوغص يف تءاج

 ةءاق يف اذه ناك امل دفولا ءارعش ضعب اهلاونم لع ملضني نا دفولا
 يدنفا يريخ ةحامسلاو ةلودلا بحاصراظننا يف ةيمالسالا ةزيشملا

 مويلا كاذ ءارعشلانم دحاو ريغ امللاونم ىلع جف دقو مالسالا خيش

 اح نيبلصالا نيتيبلا ل لاق نم م مممو اوداحاف ًةلاجترا اولجترا

 فرم مهنمو هلضف ة ةهعسو هقالخا 3 ّط ءانثلاو مالشالا خب ل4 ِش

 لع ءارعشلا”سرط ناذللا ناتببلا اما سيئرلا خلا 0 يف اهلعج

 قبسالا مالسالا خيش يدنا 0 0 موحرل | هيف املاونم

 مهو ةفرشملا ةمكلا يف قيرح روهظ ءانثا اهلاق|

 ا لك ا هللا تلب لمح

 اًضيللا ةوسكلا الت دوسا دق ايونذ

 أم مثع نم رانلا اوقتتسا الو

 اضيا اهات نا الا تيا با



 ده

 راد يف يبلعلا دفولا ةاماعم اونسحا نم 7 لن نا اندراول

 لاحمانل عمسلا ال مثريغو نيفظوملا نرم برملا رادو ةقالخلا

 سانا مدارفا نم نكلو هاحوتت يذلا زاجيالا دح درع انحرخو

 د ىلع فطععلا يف اواضفاو اوداز مهنال مهي هيودتلا الا انعسي ال

 ؟يونتف ةرداث قالخا مراكم يقل. دقو هدارفا نوئوشب ةيانعلاو

 هشلب داوج مهتمركذن ةفيرشلا ةيلملا ةبنطولا فطاوعلاو ةايضفلا مساي

 كب يرقت ةيبرحلا راشتسم نرواعمو ةناتسالا كرم دئاق

 ريدم كب لامجو ديزياب ةيدإب سيئر كب تفأرو

 كب ديحوو سيلولا ةراظن يف ىمايسلا مسقلا

 ةخيشملا كي يومعلا ماسقلا رواشم

 يلل هونرط يدنفا ظفاخو ةيمالسالا

 فحاصمو ريسافت عذو يذلا

 ءاضعا ىلع ةفيرش

 دفولا



 يام ر ىلع لا ةرسصق

 مالسالا ٍِش يدنفا يريخ ةلودلاو ةحامسلا بحاصيف

 مالس ليلجلا خيشلا حارس

 ىدملا ةمصاعب ىوتفلا بحاصاي

 اهدوعي ليلجلا لمعلا لماعلا
 هباصن دنع عرشلا رقا ىتح

 مرغم ماهتسم ينا( ريخ ) اب

 رةيلح لضفا مادقالا حبصا نا

 .ةيلدع يف كوفرع ىلئالا لاق
 !ا هلهاو موشغلا روذللا نع انغر

 يذلا تنكهدادبتسا نعامتر

 ةيلدع ام كوفصو نم تبجاف

 ًةمهكلذقوفو لجا ( يريخ )

 اقانم مظعلا لجرلا وه خيش

 هتافدص(ربقشلا)نءتي وردقلو

 ماقمو ةعفر كتافص نم كل

 ماكحألا اهتيزت مانالا ىوتف

 مأ 0 تالضعملاو امماقمل

 مالظوهو معلا عاش الجو

 مارغ ليما لضفلاو كالحي
. 

 مادقملا لضفالا انيف تنالف

 ماكحلا كلثب نازت تناك

 ماصمصلا كيلقو تنك هانبج
 مالظ هعصخو فيعضلا رصن

 مالسالا هاضفب هيي ( يريخ )

 ماهفالا هنود رصقت خيش

 ماصع ديدجلا رصعلاو نيدلل

 ماما ةاورلا يف ( دعسا ) خُشلاو
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 هلالخو هفاصوا نم تامثف

 زواجت لاقي ناو ولغلا الول

 ةديدا وثلاث رظرخم تنك( 8

 هلثم ءاسي ال ىلغم نآاك نع

 عدد

 هزييشو نامزلا ( ريخاي ) يالوم

 ( ب روس )نم قدصلا دوفو انا

 مدوقي نيذلا برعلا صلخنم
 ةديمح نامزلا يف فقاوم مو

 انلكو قيمحتلا دإبلا نم انئح

 اننأك راطقلا نتم لع انرط
 انا 2 اي

 ةلاوافت مالسلا دصق 5ك انج
 انولمو ديعسلا رطقلا نم انئح

 مالحألا مس ذا تبجتو
 ماهوألا لرد دقت نيكل

 مارح بدالا ُّط قافنلا نا

 مارك ماركلا يف قدصتو انظ
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 ماريو امتاد دصقي ريخلاو

 مامز ءاجو مهب مافولا ءاج

 مامذ مانالا ف ةفالخلا وحن

 مايالاو نوني ناتمزلا كي

 ماسي ىدهلا ةعحاعب فغش

 ماج ءاضفلا نيب هقوذ2 نم

 مارضو تبلت هاشح يف ام

 مالس هيف نوكي مالسلا نا

 مالسو ةح هينكا ا نم



 يئاسعتلا يرْفا نيرلا هلل 1 ةرسعف

 عبارأا شيجلا دئاقو ةيناعلا ةيرحبلا رظان ةلودلا بحاص ةرضحل

 اشاب لامج لمحأ

 ادئاصقلا كيف حامل ا نا

 ادحاو كاذ نم فلالا يف اوغلب اث

 يدم نوحدأملا وطي سلو

 ادقارفلاو سلا كيف اوملظن ناو

 اني فكرا اذملا تدم دف
 ادجام لضفلاو دوجلا كنم حفاصو

 توتلا اذا رومالا باقعاب ًاريصن

 ادشا بيغملا مالا يزرع سيلف

 هقيرط ءافولا

 ادماحلا مارك تلا هحو يف تفي و و

 هدعو ةداص

 ادعاو سيل يذلا ريخلا نم يتأي



 ةريرق نيعب هاياعر تت

 ادهاس ناظقي لبللا داوس ىغقيو

 اي ل داو نال كلك م
 ادقار طّرفملا ملا دقر اذا

 هير دلخحلا ءرملا دحم نا ولف

 ادلاخ ىهدلا فيس مايالا لع تيقب

 ددحم كلا سح نا ىلع

 ادئاق نيك يذلا هرس# رحاو

 1 زيلاكرنالا كنم هللا ى

 ادماغ ”يناودنحلا 0 ليقص
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 قلك : ني ردكم

 ادماخ ناك 8 ناودعلا نم اوكذاو

 ئغولا هَ كءاقل الا اواو اوُيع

 انيق كنم هومار 0 مارا

 القاعم لانقلا طش ىلع اوماق
 -_و

 ادئاصم ءاقللا موي مه قبلس

 7” و هديلو نع أدلاو مهف لهذيو

 ادشار ناكنم دشرلا هجو ءيطخي و



 اال

 مثرايد سوجن ىتح مهو
 انئاسو اذوسم القا سو

 يللا مرو افلا جنو
 ادساوك تابتلم ”نبكرتنو

 ًازوافم شوبجلاب مهلا
 ادمالملا ركشت ءاكلا رصرصلا اهب ا

 7 2 ىلا 5
 هسئر هيف ثنك ندح زع دعا

 ادئا ار يوقف تح تنك 0

 اميرو َُ ترصا امل تشهد

 ادهاش تسل ذا ركذلا رل تشهد
 ةم* عفرا مويلا لثم را ملف

 ادا رثكاو 0

 ادساوح فوةصلا نيب تلثم دقو

 يتعاري ضيف كاباع ىلع تغقو

 ادراوشلا يفاوقلاو يركفو ىسفنو



00 

 ةريرق نيس هاياعر تيت
 ادهاس ناظقي لبللا داوس ىضقيو

 ل دحملاو ءايلعلا باظ نمو

 اددقارا طئرقللا ةردلا كقر اذا
 هير ديلخا هرملا دحم نا ولف

 ادلاخ ىهدلا فيس مايالا لع تيقب
 ددحم نم كذلا رس نأ ىلع

 ادئاق ريذلل اذا تن ٠ رس رحاو

 0 زيل اكالا كنم ا ير

 انماف) فاودملا تيقن ليقف

 اوفلاقت نيرذنم مهلا تشعب

 ادماخ ناك ام ناودعلا نم اوكذاو

 را ك<اإ الا او 1 [وتع

 ادئاصح كنم هومار ام منا 1

 ًالقاعم لانقلا طش لع اوماقا

 ادئاصم ءاقللا موي محل 0

 دلو قر و أدلاو مهيف لهذيو

 ادشار ناك نم دشرلا هجو ءيلعخ و



 هةر

 مرايد نر ىد مهعبللو

 ادئاسو ًادوسم التق مهنفنو

 ركل لدمرد القطا حينو

 ادساوك تايقلم "”نبكرتنو
 00 شوبلاب مهلا تعطق

 اذمالجلا وكشت ءاكتلا رصرصلا

 هسئر هيف 0 نيج ع دق

 ادئار "نييف تنك عومج تزعو

 اعرو كم ترص الا تشهد

 ادهاش تسل ذا ركذلا رإ تشهد
 ةمه مفرا مويلا لثم نا ملف

 افا ركحاو: اناا مظعاو

 ةررد قصار افالتخل يطا

 ادلاو محال ْ |
 ياملاو الق ”تثاو

 ادساو> فوصلا نيب تلثم دقو

 يتعارب ضيف كابيلع ّط تفقو

 ادراوشلا يفاوقلاو يركفو يسفنو



 5مم

 َء 8 ع

 ل رصناو اناوخا حرفال

 ادا كاوا كان 7

 تنك يذلا ير هد نم غلباو

 !دئك تنكيذلا يدضنم دبل لرداو

 ُُء
 هواجر يف اموي طن نمو

 كَ ينل اوت ناق

 طلغ مب دباصا

 15١ ةحفص لثم ٍبببللا ءيراقلا ابكردي ةيعبطم ظالغا ضعب تعقو

 <« نييناثعلا يديا » خ 155 «رسالا دافعا» ص «رسالا دافحا » خا

 هأ ناشال امم كلذ ريغو « نيثاعلا يديا » نع



 سرهف

 ةمدقملا

 هساكرو دفولا لاجر

 ةفالخلا راد قي رظ يف دفولا

 ةيحالصالا نم باهذلا

 ةرومملا نم رفسلا

 سوسرط يف

 نينثالا موي
 ىتنازوب ينام

 سئرلا ذاتسالا ة :رضاحم

 تائيحلا بيترت

 ةيوق يف انيقل اذام - يتئازوب نم مايقلا

 ةيلوق نم مايقلا

 رهشيكسا يف
 ةناتسالاو رهشيكسا نيب
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 ديمزا يف
 ةناتسالا يف

 دقولا ةحارب نولكوملا
 ةعجلا

 دبعلا يلو رصق يف
 ةنيتسا ءانيم يف - دبعلا يلو مالك

 تبسلا موي
 يف وياملا فحتملا

 يركسعلا نينا

 ةفيرشلا ةقرخلا

 ةياطلسلا ةفايضلا .

 رصقلا فصو

 مالسالا يش ماما دفولا

 ةيلخادلا ةراظن ف

 ةياخادلا ةراظن يف ندتقْلا بحاص باطخ
 لبابا بحاص باطخ

 لابقالا بخاص باطخ



 ةناخي وطلا يف

 ةيرعلا ةراظن يف

 ةبب رحلا ةراظن يف

 ةبب رحلا رظان باطخ

 يداحتالا يدانلا يف

 يلاعلا بابلا ف

 راث الا ضعب و ءاضقلا ةسردم يف

 دبعلا يلو ةفايض

 دمعلا يلو باؤجو سئرلا باطخ

 ةنطلسلا دهع يلو ماما سبتقملا بحاص باطخ

 دبعلا يلو ماما يي وام لع خيشلا ةديصق

 اما لابحلا يدنفا نيسح ةديصق دبعلا يلو م

 نينثالا موي

 ينورب نوتي ز لمخم وه أم

 لابقالا بح اصل ةلودلا لماعم ضعب نع ليصافت

 سبتقملا حاصلا دهاشملا لمجا

 نيصصقتملا ةسردم ىف



 ةمالا سلجم يف

 ةيرعلا ةراظن يف

 امئاب لامج دما لامعاب غالبلا ٍبحاصل لاقم
 دفولا سيئر باطخ

 ةيزرعتلا ةراظنايف سبتتملا بحاص باطخ

 ةيرعلا ةراظن يف لابحلا يدنفا نيسح تايبا

 ةي رحيلاةراظن يف ىديبعلا يدنفا بييح باطن: بي رعت

 لولسالا يف
 ةيربنملا ةعجلا بطخ

 برحلا راد ةرايز

 رفسلا موي
 ركسعملايف ةضي وعمر ادبعخيشلاةبطخ - ءاثلثلاموي

 يف ورب يرا يف

 دفوال ةدراولا تايقربلا

 اولا رمحالا لالحلا يف ليبابا بحاص ةديصق

 لوالا نيرشت 4 اعب رالا موي

 سيلا موي



 اوم

 ةطروفان' دئاق ةدئام لع دفولا سيئر باطخ

 ةطروفانا ةحاس يف توريب ىتفم باطخ

 ةطروفانإ لطب يف لابحلا يدنفا 0 ةديصق

 ةطروفانا لطب يف ةضي وع ميركلا دبع خيشلا ةديصق

 لوالا ني رشت 1 ةعمجلا موي

 تسلا موي

 سبتقملا بحاصل ةلاقم نم يلوبيلك ةري زج هبش يف

 لوالا نيرشت ١؟نينثالا موي--ةعلق قانج نم ةدوعلا

 هنم 15 ءاعبرالا موي -- لوالا ني رش ١؟ ءاثلثلا موي

 هنم ١5 يف سيما موي
 هنم 1٠5 يف ةعجلا موي

 نكاس يرض لع ةضي وع مركلا دبع خيشلا ةديصق

 جتافلا دمحم ناطلسلا نانجلا

 ديمزايف دفولا - هنم ١ا/ يف تسلا موي

 هنم ١5 يف نينثالا موي

 نيوصلا بابرا ةفايض

 ةفاهصلا لاجر ةبدأم يف سيتقملا يحاص باطخ



 كلل

 دال يدنا ظسابلا دبع ةبطخ

 هباب را ةفايض يف ةضيوع 3 ركلا دبع خيشلا ةديصق

 تاعوبطملا

 لوالا نيرشت ٠١ يف ءانلثلا موي
 يملا ركرملا ةبدأم يف لابقالا بحاص باطخ

 يومعلا كما ةيدام يف ىديبعلا يدنفا بيبح باطخ

 و قرتلاو داحتالا 2 تملا بحاص باطخ

 يومح از ضيف ض ؛ وعم ركلادبععبشلا ةديصق ع | اكل ة ةفاد 0

 م يف سد

 يب وةعبلا يدنفا ميلس تايبا

 زي زع ىدنفا نمحرلا دبع ةديعق
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 سيما موي -- ءاعبرالا موي
 ةعجلا موي

 ا:
 ُِ دنفأ تيبح باطخ

 يرئازجلا



 يوامبر يدنفا ىلع تايبا

 تبسلا موي

 اشاب رونا ةيده

 اشاب رونا يف يلو ةعيلا يدنفا مياسل ناتيب

 ةىتغملا ةصاوغلا لافتحا

 ةلودلا ناك رأو راظنال دفولا ةبدأم

 راظنال دفولا ةبدأم يف يريقشلا دعسا خيشلا باطخ
 زيزع يدنفا نمحرلا دبع تاينا

 يوامير يدنفا ىلع ةديصق

 سفلا تحل ةفاللا وش
 ةلحرلا ةدم

 ةفالخلا راد يف لابحلا يدنفا نيسحل ةديصق

 ةرضاحةنطلسلا راديف قيما نارمعلا- راكفاو رطاوخ

 1 سعتملا بحاضل

 نم اهعاستاو اندالب ةظع - لوضانالا فصو يف ةذبن

 سبتقملا بحاصل ةرضاح

 ىرغصلا اك



 ماشلاو قورف نيب

 ةي ردقلا وذ ةكلمت وا ةيقيلبق

 سوروط لابج ٠
 لوضانالا تاعونصم:

 داصتقالاو ديلقتلا

 ةغالا ةلأسم

 رقابلايدنفا دم غالبلا بحاصل دوفولا يف ةذبن
 يوامير ىلع خيشلل ةديصق -- دفولا ةدوع

 سيئرلا ةيطخ
 ةقحال

 مالسالا 3 يف 1 :واعرلا ىلع خيشلا ةديصق

 يفاسعنلا نيدلا ردب دمت خيشلا ةديصق

 اشاب لامج دمحا جيدم يف





 طماع مانع



 مال ع8 هذال

 الالاا/ععوا]ال هع 8عاظانآ




