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1 
 ايروأ فرع ىف ةسابسلا

 لاججالا هجو ىلع ةيلعلا ةلودلا لاوحأ نع ثحبم

 نيساككلاب سو هيلع هّللا ىلص هللا لوسر ةيصو

 ةقلطملا ةموكملا

 لوالا نافثع ناطاسلا ا

 ممتاهجو ءارهالا و كولملا نم نافع ناطلسلا ىرصاعم ءامدأ

 لوالا ناتَروأ ناطلتلا

 قيسمزأ ةتيدم جنف

 نيينا.معلا دض نييديسملا كولم نم قافتا لوأ

 قافتا نان

 مهتاهحو ناخروأ ناطلسلا ىرصاعمءامسأ |

 لوالا داره تاطلسلا |

 ايابلا ساقتلاب اير وأ نم نيينامثعلا حارخاىلع نييحيسملا لودلاقافتا |

 ةبب رغ ةعقاو

 نيينافعلا دض عبارلا قافتالا

 نيينامعلا دض سماخلا قافتالا

 نيينامثعلا دض سداسلا قافتالا

 مهتاهجو ماكحلاو كولملاوءارسهالا نمداهتاطللا ىرطاعم ءانسأ

 ناخ دب زري اب ناطلسلا

 نيينامثعلا دض عياسلا قاغتالا



 ( ةييلعلا ةلودلا رات ف (

 (بلاطم)
 ناخرط ةعلقو انبتآو ارومو اينودقم ىلع ءاليتسالا

 كئلرومت سهأ لاحفتسا

 دب أرب اب ناطلسسلا ريسأ و نيينامعلل كتلرومت هبراخم
 ناطلس ريغب ةلصافلا ةنس رشع ينثالا عّاقو |
 ٍلوالا ىبل> دم ناطلسلا |

 قالفاو رحم ةبراحم
 ىلج دم ناطلسلا ىرصضاعم ءامسأ

 ىاثلا داره ناطلسأا

 دايهناطل سلا نب ىلج ىئطصم هبا ىذا ىذلا همز ود ىنطمصم ىلع ضبقل
 نيينابمعلا مص نماثلا قافتال

 داره ناطلسلا نب خافلا دهجم سالح

 نيبنامعلا دض عساتلا قافتال
 3 ١5

 داع ناطلسلا ىرصاعم ءامسأ

 ةينيطنطسقلا جتف
 ةلودلادض هل زواجنا نييحيبسملا تاموكجعم رجا كلم دابنوه داحتا

 ةلودلادض برخلا نالعاب ايروأ تاموكحو رجنانم )©١6( قاغتالا | 17
 حتاغلا دجم ناطلسلا ورصاعم 7
 ىناثلا ديزي اي ناطلسلا | 58

 ديزي اب ناظلسلا ىتنأ مج عئاقو
 ةناتسالاب دورابلا لمممىف ةقعاص لوزن ىهو ةبي رغ ةثداح 7
 اياملاداج تار ارحبو اربةلودللا برح ىلع ابن رفواينابساو ٌكيدنولاةي روهجمداحتا | 7
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 ( ةييلحلا ةفحتلا تس رهف )

 (بلاطم)

 ىناثلا دي زباب ناطلسلا ورصاعم

 (زوايب بقلملا) لوالا ميلس ناطلسلا

 مجعلاةياج تحته ةتص تاموكح ىلع ءالمت سالاو: ريهشلاس رفلا براعم

 نييعد و رصع 0 اسعلا لوخدو ه]تقو رع ىروغلا ناطاسلا 3 راكم

 اهملع ايلاو لح ىلاو كد ىريم

 ميلس ناطلسلا ورصاعم

 لوالا ىنوناقلا ناملس ناطاسلا |

 49 ةلودلا دض ره لا عم محعلا داتا

 (14) ةلودلا دض اينوابو اسمتلا داحتإ

 (19) ةلودلا دض ايلاطياو اينامسا ءادتعا

 ةلوهمةءقاو لوصحو ةينامثعلا ةغانودلا وععىلع انروأ تاموكح داحتا

 فالس ناطلسلا و رصاعم

 ىناثلا ملم ناطلسلا ا

 نهلا لالتخاو هرصبو دادغي نارعأ نايصع

 ص ربق حمف

 ةلودلا دض مهريغو هطلامو ايلاطياو اينامساو كيدنولاو املا داحتا

 ةلثاهلا ةي رحملا ةعقوملاو

 ىناثلا ملس ناطاسلا ورصاعم

 ثلاثلا دامه ناطلسلا |

 ةيلعلا ةلوذلا هتضرتقا ضرق ل وأ

 ثلاثلا داسع ناطلسأا ورصاعم

 ىناثلا داره ناظلسلا نبا ثلاثلا تاخ دج ناظلساا



 ( ةيلعلا ةزودلا جيران ىق)

 (بلاطم)
 هسولح دنع رشع ةعستلا هتوخا دم ناطلسلا لتقل هيزحم ةعتاو

 (21) ةلودلا دض مهريغو اينولبو ايناملأ داحتا

 ةلودلا رض رخآ داحتا

 ثلاثلا دهم ناطلسلا ورصاعم

 لوالا ا دجأ ناطلسلا ٌ ١ ١

 دجأ ناطلسلا و رصاعم | ا
| 

 هعلذو لوالا ىطصم ناطلسلا ا

 ىنادلا نامثع ناطاسلا !١

 نامثع ناطلس | لتقو هند ةعمظف ةعقاو

 داسفلاو للخلا رارّتساو :ىئطصم ناطلسلا ةداعا | ع.

 داذلعي حتاف م عبارلا داره ناطلسلا | 5

 هل لترطافلا كلولخ ا ابن | ||

 5 ٍِع ا

 داره ناطلسلا وخأو دجأ ناطلسلا نبا نا ميهاربا ناطلسلا |( مسوس

 ديرك ةريزب حتف | 5
 ممم اهجو مهاربا ناطلسلا ىرصاعم هاا ا سد

 مهاربا ناطاسلا نبا عبا رلا ناخ دهم ناطلسلا ا ب

 (مه) ةلودلا دص كيدنولا عم اسنرف داتا

 ديرك ةريزج حتف مامت
 ةلودلا ةيراكحم ىلع اينولب و كيدنولا داتا

 مهت اهجو دج ناطلسلا 0

 مها رب ناطاسلا نبا ىناثلا ناخ مىلس نأ

 مهم اهحو 58 ناطلسلا ورصاعم



 ( ةبييهلجلا ةفحتلا تسرهف)

 (بلاطم)

 ىناثلا نام دجأ ناطلسلا

 عبارلا دم ناطلسلا نبا ىناثلا ناخ ىتطصم ناطلسلا
 ةلودلا عم نرخلا ماود ىلع ايرتسوأو ايناملأ م ريبكلا سرطب داحتا

 هطورشو نرجلا دعب امسو رلا م حلصلا لوصح

 ىناثلا ىئطصم ناطلسلا و رصاعم

 كلاثلا نا دجأ ناطلسلا

 كيدنولا عم اي رتسوأو ايناملا داحتا

 ةلؤدلا برح ىلع ايرتسوأ ايناملآ ضي رت

 ةيراجم ىلع ايرتسوأو ايناملأ عم ايسورلا ةروطاربما انيرتك ةفلاحم
 ريبكلا سرطب توم دعب ةلودلا

 ةلودلا دودح ىلع نييناريالا موحه

 نبال ةنطلسلا نع دبجأ ناطلبيلا لزانت و هناتسالاب ةنتف لوصح
 دوم ناطلسلا همخأ

 دجأ ناطلسلا ورصاعم

 لوالا نان دوم ناطلسلا

 ةلودلا ةيراخم ىلع مجعلا عم ايسورلا داحتا
 تاوتسا ىتلا تاهجلا نع اهل لزانتلاو ناريا عم ةلودلا حلص
 ةلودلا الع

 لوالا دوت ناطلسلا ورصاعم

 ىناثلا ئطصم ناطلسلا نبا ثلاثلا ناخ ناثع ناطلسلا

 ثلاثلا نامثع ناطلسلا ورصاعم

 كثلاثلا ناخ ىئطصم ناطلسلا



 (ةسبلفلا ةلزألا عرات ىف)

 (ناال

 ةناتشالا دخأ و ةلودلا دمام ايروأ عم اني رتك داحتا

 ايصال ىلقلاعدب دؤولتالا لثتللا كايششلع
 ايسوزو انئاملأو ايرتسوأ نيب اينولب ميسقت

 ىئطصم ناطلسلا و رصاعم

 لوالا ناخ ديجلا دبع ناطلسلا

 ميرق لالقتسا |

 ةلوقلا دال ذؤذحلا ريبغت ىلع ايناملأ روطاربما عم اني رتك داحتا
 ل والا ديلا دنع ناطاسلا و رصاعم

 كلاكثلا ناخ ميلس ناطلسلا أ

 اهلا تزايانوت باَهذ و رصم كيلامت نيب قاقشلا لوصح

 نيب اهل ايسورلا لآلت-او نادعبو قالفا ماكح عم ايسورلا داحت
 نيتكلمملا

 زاغوت ىف ابك !ضازئلختا لاخذأ و ةاودلا دض ارتلجناو ايسورلا داحت
 (لئتدزدلا) ةئاتسالا

 نازوأى ىتلا ةلودلا ةمنانود قارحا ىلع ايسورلاو ارتلجنا داحت

 ىطصم ناطلسلا سالحاو ملس ناطلسلا لزعل ءايقشالا عامقج

 اريخأ هلتقو هعاجرا ىف لس ناطلسأا بزح ةض راعمو
 ا . أ

 ىطصم ناطلسلاو ميلس ناطلسلا ورصاعم

 ىناثلا ىلدع دو ناطانلا |

 ةعلقلاب كيلامملا لّتقو زاجحلاب نييباهولاو رصمب كيلامملا نايصع

 لالقتسالا يلطو نانويلا ةروث



 (ةييلحلا ةفحتلا تسرهف)

 (بااطم )

 ىناثلا دوم ناطاسلا ورضاعم

 رك اسع هلاسراو لالقتسالا هيلطو رصم ىلا و اشاي ىلع دمت نايصع
 هنبا اشاب مههاربا ةدايقب ةلودلا برحل

 لوالا ديجما دبع ناطلسلا

 توريسل اسنرف لالتحا

 ديما دبع ناطلسلا و رصاعم

 ري زعلا ديع ناطلسلا

 هب لافتحالاو سد وسلا لانق حتف

 دارمع ناطلسلا سواحو رب زعلا دمع ناطلسلا لزع

 (ىناثلا نا ديجلا ديع) ناطاسلا سولح

 داره ناطلسلا ورصاعم

 الاهبا اهلاوحأو سنون ةعقاو

 ريبكلا سرطن ةيصو
 ةريخالا ةيناقعلا ةمسورلا بورحلا ىدابم ثداوح

 الل تسرهفلا تمت



 ( فاؤلل ةظوفحم ةججرتلاو عبطلا قوقح )

 د ىلو الا ةعيطلا /

 فاقوالا موممع ناوبد ةعيطع

 ميلا نوفر
 مث 16



 34 م
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 بخاص ىلع مالسلاو ةالصلاو هقيلخخ ضرالا ىف ناسنالا لعج ىذلا هلل دجلا
 تاحوتفلاو هيْضرملا ريسلاىوذ هباحصأو هلآ ىلعو هفينملا ةيغينحلا ةءيرشلا
 رومالا نم هيف امو ىضاملا نرقلا عبر ثداوح تيأر امل ىناف دعبو هيلعلا
 ةيلعلا ةلودلاو امومع مالسالا دض لودلا نم ةلصاخلا.تايصعتلا ماودو ماظعلا
 ف فناحالا هدد امو راكفالا نراضت نم نواسملا انناوخا هيلع امو اصوصخ

 مهسرادمف اصوصخ داشرالا ةغص ىف سئاسدلا نم موق اهراغمو ضدرالا قراشم

 ف ةلعلا ةلودلا مهفصوو مهابة نسح نم مهلامآ عطق كلذبنودصقدو

 راكفأ ىلع ريثأتلا لاتحا نم افوفخ ةقيقحلا ىلع قيطنيال امب رضاحلاو ىضاملا
 فلُؤأ نأ ةمأللل ةمدخ تدرأ ةيضاملا اهراودأو ةيلعلا ةلودلا عئاقو ملعب ل نم
 ضرعتلان ود الاعبا ةفلاسلا عئاقولا جئانت ايواح ةعلاطملا لهس محلا ريغص اياك
 انالوم سولج ىلا لوالا نامثع ناطلسلا ءادتبا نم ليوطتلا نم افوخ اهتادرفا
 ال(ىناشلا ناخ دي+لادبعإب ىزاغلا ناطلسلا مةفملا ناقانلاو مظءملا ناطاسلا
 ةفرعمو نظلاب ةباصا لقعللو القع لبقتسملا 1 سه ىضاملا نال هكلم هللا دلخ
 ةظعوم اهتركذ 1694 ةنس ىف ةلصاحلا سنوت ةعقاو تدزو ناكامب نوكمسام
 مث نانلالاولوأ رك ذ تي اهناو داشرلا قرط اهلاجر عيتيل ةيمالسالا ةّمالل
 بردا ىدايمفف لودلا لامعأ نم ضعب ورييكلا"”سرطب ةيصو رك ذب كلذ تفدرأ
 ٍب املاو عجرملا هيلاو ناوصلل قفوملا هللاو ةريخالا



 (ةبلعلا ةلوذلا خيرات )

 ا( فلؤملا ةرذعد ]#
 ىنا ثيح ريصقتلا نم هنوري اًمف اكل اذه ءارق تارضحل امّدمرذتعأ ىلا
 ىيرختم نمالو لئامالا ٍباّملانم الو لضافالا ءاملعلا تارضح نم تسل
 د رشلان ار هلآ ةءار ل همزكو ١ هنعىلاعت هللا ىبقفو دقدنا وهرالا لا كمواد

 نا. رملا نم الاب ىتكملا تلخدو اهنم انترحاهم لبق ةيساقوقلا اندالب تناكمد ف

 ضعبو ةدحاو ةئس ىوس كلذ ىلع ضم لو سهالا لوأىف ىلهأ طسوت ريغب تاونس
 هللا هجر ىدلاورجاهف ةسك اردو ايسورلا نيب ةريخالا برخلا فَما ىتح ٌرهشأ

 ةثلاثةهج ىلا اهنمو ىرخأ ةهج ىلا اهنمو ةهج ىلا ىلصالا هنطو نم هتلئاعب ىلاعت
 ىلع ايسورلا تلوتسا مث نينس ثالث برحلا ترسادقو دوسالا رحبلا لحاس ىهو

 رحاه نم تنكو ةيلعلا ةلودلا دالبىلا رثك أل ب ةسكارلاعابرا ةثالثرحاهف اندالب
 الو كارتالا عراوت كلذ ترك ذ اك ةلئاعو وأ تدب فلأ ةئام عضب مهو ىدلاو عم

 لتقدعي لاوم الا فلتن «رم مهباصأ امو نعاتملاو قاشملا ن م ىلاهالا ىساق اع لشن

 ةسكارخلا دنع نكي لو ةليوطلا يرحلا هذه ىف لاجرلا نم فال "الا تارشع

 دحأ رضحي ل دوسالا رحبلا لحاوس ىلا مهروضحو كرما ءاتنا دعدو طق عفادم

 ىف مهماحدزا نم ىتح طق أيش هعم رضحي مل مهبلغأ لب اليلق الا هعاتم نم مهنم

 ىثاوملا امأو رحبلا ىف هنوقلي اوناكلب عاتملا نم ايش نوحالملا ليقي مل نفسلا

 نع سخاي زحام 0 نم هع نم نكم ضعلاو لايخلاب اهباحصأ اك دقذ

 ىواس ىذلا ىفوكسملا لايرلا وهو دحاو لين ورب رقبلا روثلا عاب نم تيأر دقلو
 نم ةرحاهملا لق نمالا نمز ىف ىواسي روثلا ناكو ابي رقت افصنو نيكنرف

 اهل لاقي ةلمجب عابت ةديحلا ةجعنلا تيأرو نيرشعو ةسج ةياغل الابر نيرشع
 اورحاه املو 9 كلذ ىلع سقو ةيرصملا ةلمملاب افصنو اغاص اشرق ىواست ىهو سابأ
 ةعس ىف اوراص ىت> مهت ّدمأو ةيظع ةدعاسم مه دعاس هللا اهديأ ةلودلا دالب ىلا

 ضزالا ىف دي هلا ليبس ىرحأبم ن نمو) ىل اعتو هناحمس هلوق قادضم ٠ نم ذآ -

 |ضورلارت اسع ناك مظعلا بفئاونلا نمذ نم ناكو (ةعسو اريثك عام ِ



 ) ةيييلللا ةفحتلا ( 5

 شحلا فحز دنع هنأ كلذو تاناثالاو حابسثالاو حاورالانم اهيف نمي تويبلا
 ىف لاجرلا بيئعتل نادلولاو ءاسنلا و جويشلا اهيف دوجوملا نك امالا ىلع ىبورلا

 ىذملا ىلع ةردق هلل نكي مل نم. نوكر تي و. مهجاوراب افاغخ نوبربب اوناك برا
 مهذخأتال ركاسعلا. نأ مظل نايعلا و ىدقالا نسلا ىف نينعاطلاو ىضرملا لثم
 نم اوذخأيل نوبزاهلا دوعي اهنع رك اعلا عوجرو تويبلا قرح دعب. مث. ةارسأ
 تويبلا عم نيقرحم مهنودجيف باودلا وأ قانعالا ىلع نيلومم تويبلا ف مهوكرت
 ىنإمم ليكولا منو هللا انبسف- ةقورتع. ماظعلا ىدلاوعم انأو ىنيعب تيأرب دقلو
 ةعاضيلا نم ىدنع امو اهب امرغم تنك ىلأ عم مولعلا ليسصحتل ةصرف دجأ مل
 نم ةيشعملا ىعاسملا ءانثأ ىف ةيعبمطلا داهتجالا قرسطب ىباستك ا ةايلقلا
 ىتل ناف كلذ ىلع ةوالعو ةيعارزلا تامادخلا نمو. رومالا ىدابم ىف ةراجتلا

 ات اقوأ ىف "ىلع اهؤادأ ضورفملا ىلاغشأ ةرثكلو ةفيرشلا ةيبرعلا ريغ ةينرطفلا
 رورملا ىف ابيف اميغتم نك أ مل ىتلا مايالا نم برغملا و.رصعلا نيب نيتعاس تلعج
 ججارلا امزتلم ةيكرتلا خراوتلا نم اذخ 1 باّتكلا اذه ضييبتو دوبستو عج
 دصقأ لو أيش "ىلع ةضورفملا ٍلاغشأن م عذأ مل اذبف ليوطتلا مدعل تاياورلا نم
 ةناعا ىاكلا اذهنُع تلعجلأو اك تد رأ رينا لب ةععسالو ارفف يلأتلا اذهنم
 ةغيصاهل ةيكترفالا خراوتلا ناب رك ذتينم ركذأ مث ةيزاجحلا ةيديدحلا ةكسلل
 فلاخبام ايف دي نخ نأ الا ىتح ةيلعلا ةلودللو مالسالل بسني اهف ةيصوصخ
 جراوتلا باحصأ نإ ثيحليبقلا !ذهنم هربتغيلف عّماقولا نم ناكلا اذهب نودملا
 ىردأ مهو ةيعمرلا عئاقولا طيض فالخ اودصقي مل مهم اقوأ فالتخا ىلع ةيكرتلا

 مهتويب ىفامب



 ( ةببيلعلا.ةلودلا عرات ىف )

 د( جيراتلا ل ءةرم )6

 لب هريق نع هتتيهأ لقتال' مهم سمأن نيدلاو ةمالا عفندصقب اهبلاغتشالاو خيراوتلا

 فيرشلا ثردخال ةضلاخ ةءنلا تناكث يح. ةئنيدلا تاماداللا تامّممنم هنأ ريتعل

 نم مالتسالا دالي ظفح نيدلا ماوق نم نم نأ كلذو٠ ( تاينلات لانعالا امنا)

 ئدابم ةفرعم اهم ةريسثكر ومأ ىهو. مزلي امنةف رع الا كلذ يستي الو. ءادعالا

 اهنمو. لبقتتسملاو ربطاحال ةمزاللا تآازحالل اسورد نوكتل ىنعم ام حئاتنو

 ملاعلا ىف ةيرحدلاو ةيربلا ىوقلا ههتفرعم انمو. كلامللا دالب ون طاقأ ةفرعم

 لالحمذا:انيقن تبث دقلو ليبقلا اذه نم ةيجاو حرا وتلا ةفرعم نأ لصاخلاو

 ةرثك عم ماكحلا وأ داوتةلا تاطلغو ىلسهج بدسب شويحلاو كلامملا ضعب

 مهزيبدت نسحو ذاوقلا ةزاهم سبسل كلذكو. مهئاادعأ شويج ىلع مهشويج

 العو لح لاق دقو هبعوبخ دق عم مهن ءادعأ ىلع !ورصضتنا مهفاصناو مهلدعو

 راصتخالان و ( نيرباصلا عم هلئأو هلل ١ تذار يريثك همه َتَبَلُغ ةلدلق هئف نم م )

 تدثي انهمو نسحالا عبتيت ناسنالل سرد مظعأ ةيضانلا ثداوللا ةفرعم نأف

 ظاعتالا و لق: نم ناكلام ة ةفرعمل يركلا نآرقلا ىف ةديدعلا صصقلا دوجو كلذ

 نيتنعتملا ىلع در ضعبلاو لسو هيلع هللا ىلص ىنلل ةيلستلزنأ اهضعب ناكناو هب

 ملسو هيلع هللآ ىليص ىقللوه مولا ىلع فيرشلا نآرقلا نكل نيلئاسلل ةياجاو

 ضصصقلاو ىهاونلاو سهاوالا نم هيف امم ظاعتالل ةمايقلا موب ىلا هتمالو



 ) هييلخلا ةفحتلا (

 ب هسايسسلا 0

 ةبجوملا طئاسولا ةف رعم ىف مثالا ركفت نع ةرابع ىه رصعلا اذه ىف ةسايسلا

 ىف ديزت ىهف اهل ةيامال اهقرطو هالهملاو ءافعضاا اصوصخ ريغلا دالب كالتمال
 مالا ىف لحئيضتو صقنتو مهتلود هوقو نفلا اذه ىف ننرهاملا لاحرلا دوج وب مأ

 ىف هريغراهظاو ضرغلا ءافخا ىه نييسايسلا ىدل ةراهلاو كلذ دضب ةفصتملا
 وه ديحولا مهضرغ نا ثيح هحيحص ريغلا مهئاصنو مت اديدجتو مهثيداحأ
 ىلعمهضعن طيلستب ءايوقالا فاعضاو ءافعضلا مالا لالذاو ريسغلا دالب باصتغا
 نوكي َن مانأ بجعالاو و مقتسم طخ ىلع فرشلا دض ىهر ومالا هذهو ضعب

 اهدبأ ةيلعلاةلودلا امأو ملاعلا ىدل ليلجلا ردقلا هل نوكي لاجرلا نه ةغصلا هذهب
 داصتغالا قرطو تاقوالا نم تقو ىف عيظفلا كلسملا اذه ذختت لف هللا

 9 حور نأ نوعّدي مهنأ كلذ : اهلاثمآ ضعب ر ك ذنلو اهل ةيانال ةدّدعتم
 مساك اوراص ىتح مهريغ نود م مذ تلح قالخالا مراكم عيجبو قيقحلا
 كلذو ءاعدالا اذهبو مهل نووستسيو ءاطسبلا كلذب رتغيف بيع لك نع نوهزأملا
 دالبلا نوبصتغي مالستسالا

 افن [ ركذ امب نيفوصوملا ةسايسلا لاجر نوثعبي مسمن باصتغالا ىدابمو
 لكب مود عاسيو راظقالاو دالبلا ىلا نيحاوس مهسقنأ نومسنو سيساوج
 دقانلا نيعب دالبلا نو رظني ءالؤهف كلذ ريغو حالسو لاجرو لام ند مهمزليام
 اهملاهأ عابطو دالبلا دئاوعو لاوحالا نم هنوري امب تاركذم نوررح و ريصبلا

 مهتدوع دعتو دلب و رطق لكل ساني امب لايتحالا هوجو نم هؤارجا مزلي امو
 كلذدعي و هيهافشلا مهثيداحاياهملع نودي ربو تا رك ذملا هذه نوضرعي مهدالب ىلا

 نوني زيرو مهدنع ةدوجوملا نفسلا ن.حأن م اكس الوطسا وأ ايرب ادفونوزه<
 ةسايسسلاو عادنملا نف ىف لاجرلا رهمأ ةدايقب ةحلسالاو سنالملا نسحاب هلاجر
 ىذلا مالكلا فراخ ةنيرص كولملا نم لئاسربو اياده ضعب افنآ ةفوصوملا
 كلملا ةمصاعىلا بودنملا اذه لوصوبف هدالب بهن ىونملا هيلا لسرملا ةيعم مهوب



 5 هبيلعلا ةلوالا عرات ىف)

 ندل م اهرضحأىت خلا فحتلاو اءادهلا هيلستل هتلد ءاقمسلل طف هيلا لسر 1| ريم الا وأ

 نيب لوثملاب هل نوي امئيحو هيلا اهبلج ايا زر لب اياده ةقيقحلا ىف تسيلو هديس
 عودذلا ريمالا كلذل هتلباقم ذئنع عوضا و لالجالا نم هرهظي انع لست ال هيدي

 ىنغلاو ةفاهشلاو ةءورخلاو قالخالا نساحمو ةقفشلا نم هذيس هيلغام هلركذي م

 نقسلا ةزايز ف رئمالا وحرب مث لوقي امل اقاذدظم ةيهو ةلثمأب كلذ ززعدو ةوقلاو
 كلذ ريغو لاح - رلا تاسوملمو هحلسالاو نكا رملا ةمظعن هتمهر كلذب دصقي

 دفولا لاجر رك ذب ةرايزلا تقو ىفو هيلط ىلا ناحيف هلاجرو ريمالا شفديلو

 تودوعي.متريمالل ميسر هرك ذ ام سوردلا كل نم نايعالاو ريمالا ةيشاحل
 ةفصلابو ريغ وأ لوالا ةسائرب ناكءاوسرخآ دفو بهذي مث كلذ ل ثم رردكت امعبرو

 لدابتو ةيحلا ىرع قيثوتل لصنق نيبعت نوسلي كلذ دعبو مظعأ وأ ةروذ ذملا

 رهاظلا ىف ةراحتلل ةهملا كلت ىلا راحتلا ضعن نولسرب مث كلذ نولائبف ةراحتلا

 ةعطق نورتشدو اّم ةكرش لمج: ٌجرصتلا نوياطدو نطابل ا ىف لكاشملا قلخو

 ناعم لَم ليوأتلل ةلباق ةمبيم ظافلأ ىلع دَمّشم طورشب د ةيسانملا هجردلل ضزأ

 نم بغرب نمو مهدالوأ مب ملعت ةححي سرادملا حتفب صيخر رلا نويلطي مث ةفلتغم

 نيدوعبملا فئاوطب اهنو 00 ىلا نواحي ام دنعو مهفرط ىلع فيراصب مهريغ

 1 تازايتمالا عسبتت م ىرورض سأ أ سرادملاب مهدوجو نأ ةدحم نييثيدلا

 رهبياف قالخالا نساعيو فطللا و ىدالا نم ىدامملا ف نو رهظي 0 اشف

 مه دياب للك املا نوعرتخ مهنأ ىنعم ىنصتلا لكشلا رود ىتأي مث لوقعلا

 ىاعملا تاذ ةمهبملا ظافلالا دوحو كلذ ىلع مهدعاسو مهعم ف نأ نوعّدرو

 مهعم قحلا نا ارهاظ اهنم ىريل ضرغلا اذهل ةعوضوملا تاطورشلاب ةفلتلا
 نوكسةيف مهتلفغل أيش رومالا قئاقح نم نوربال مهناف ةمولظملا بوعشلا اّثأو . ..و؟ . .عإ 3 1 م .٠ 0 ا

 ضيوعتلا بلطو ديعولاو ديد تلارود ىأي مث ةرهاظلا قوقملا نم مهل امب

 نَدَملاو لدعلا وه اذه 00 )| ةماطلا مث 9 ىل غلا لخادتلا مث لوقعم ريعل ءلا

 اهنمير املا ىذهل اهتواجتس ىرخأ بيلاسأ دحولو مهدنع ةماهشلاو ةقفشلاو



 ( ةنيلهحلا ةوحتلا ١ مب

 سئاسدلا ءاقلا اهنمو . اهديريش لوطب لاكشاب عوبتملاو عناتلانيب سئاسدلا ءاقلا
 ةسايسلا نسح نم بورض اهلاثمأ و لاعفالا هذه لك نا نودقتعيبو . نينلود نيب

 ترصخنا دق هنا ةزيجولا .تاملكلا هذببرك ذ اسف دنخأ نظيالو .نّدَلاو
 انتطخ ىه ايئانرصتخا امناو اهئاغيتسال تادلجم اهل مزلق لبال ٍباصتغالا لئاسو
 مل اننأ مث ليبقلا اذه نمرك ذي ملام ةفرعمل ىكي هانرك ذام نال ناككلا اذه
 مالكلا قايس نم عضتي اي ةئيغم ةلود الو ةموكح رك ذ ام ددقن



 بلعلا ةلودلا جيران ىف)

 اذ( لامجالا هجو ىلع ةيلعلا ةلودلا لا وحأ نع ثحبم )6

 : ع 8 معلا انوروأب امظع اءزنو اهتمداع تا ثيح امفارغ+ ةلوذلا دالب عقومل ارظن
 اصوضخ لودلا رثك ال رواحم اًثيدحو 3 اهك المآ نم ضعبلا و اهتدايس تحت

 لودلا ليطاسأ عيجلزح طسوتملا ضنبالا رحيل ا نا ثيح رضعل ا اذه ىف

 اهتب رام ةرثك نم ةلودلا هذههب تيلتباام راشعب ةيمالسا ةلود لت لف تادهاعملاك

 ؟كلاوُمأ ىف َنْولَسَل) ىلاعت هللا لاق دقو ىتأي امم عن : 0 لوذلا.ءادتعا

 اريثك ىذأ وكر مدل ٠ 5 لبق ْن ا نعم يذل ١و كسفنأ و

 سلدن الانزيي ومالا ةلود نا معأ 7

 الع تلوتساىتلا 0 ةلود صخ

 ا” ره نم الا

 ىلاعت هللا اهدلخ ةيلعلا | ةلودلا ن

 اهبورح ةمامقلا موب ىلا

 هوارب ءاد_ءال

 عمامهيرح رّمسا و ةّوق لودلا مظعأ اًناكامهو اعم ( اسمنلا ) ايرتسوأو ايسورل دام تعاد ةدياوللا نع اهات سماع تلا داو ملا

 ةلودنوكت انايحأو كلذ لع ناتةفتم اهو فصنو نرق نم رثك أ اعطقتم ةلودلا

 تارطخ ةيلعلا ةلودلاىلع ترم دقلو ىرتس اك امهعم ناقليلاتاموكحو سرفلا

 ٍفالة+خا سس ةديحع دصاقع ةقارفتمو ةعّونتم لك اشمو ماع,فعضو ةمظع

 تادهاعملاو تالوادملاو تارباذلاف نهرئامذ ىنام ريغ قهراهظا و لودلا نراشم

 اذه هنع اهاهني رخ“ الا ضعملاو قهادحا عم عم بر را ىلع ةلودلا ضرح نسضعنف

 دنع عوخوملا ن ع اخ راخ هلاصأ تايلط 7 ضعبلاو اهل حصن ب ادملا )اق ىف 3 اذهو

 لوقعلا ريح امم كلذ لثامع ام هرم 7 ةياغ ىف ةلودلا فوود نأ كرب م

 دقو ةفايقلا مول ىلا اهظفح ميدينأ أ هلأسنو دئاكملا هذه نم اهظفح ىلاغت هللاو

 نع نايفس ىنأني دن واعم نعنزي>محصلا ىفدراولا فيرشلا ثيدخلا الع قطني

(0 



 ( ةييلخلا ةفحتلا ) ١م

 مهرضتال هللا سعأي ٌةْمأَف تمأ نم ُهمأ لازتال) لاق ٍلسو هيلع هللا ف هللا لوسر
 رصعلا اذه ىف ّنأ ف فالخ الو (هّللا نهأ قأي 0 مهقلاخش ن ةدرالو مهلذخن م

 ىه ىتلا ةيلعلا ةلودلا الا فيرشلا كدا اذه ام ءاع قيطني ةلسم ةمأ دحوتال
 هلاثمأو كنلر ومت طلستكدابعلا لعةطلستم ةلود تسلق سهالا سفن ىفمالسالا ةمداخ
 اهردق تح رومالا نوردقيو نواقعي موقل ىن نع اديج لم ما نملالا معبال اذهو

 زاجحلاو نملا دالب هذهو  .نولستءي الو نواعيالف ضرع م-مبواق ىف نيذلا ام
 قحك قوقخلاب ةيلعلا ةلودلل ةئيدم مالسالا رصنع نم ىه ىتلا ٍبرغلا سلبا رطو
 نأ عم دالبلا هذه ظفح ىلع ايونس ةوسج غلابم فرصت اننإ ثمح هدلو ىلع دلاولا
 ةيركسعلا ةم دخلا نم نوفاعم اهلهأو فيراصملا عبر غلبت ال امر اهتاداربإ
 هللا هظفح ناطلسلا انالومناف ىرغلا سابارط ىلاهأ ادع مهدالب ظفلل نوكورتمو
 ءادعالا ءادتعا نم مهدالب ظفح ىلع ةدعاسإل كلذو ةيانع لكب برها نف مولع
 ةلودلا اوصعدقو ىرغلا لوددالب نماهبرقلو ةلودلادالب رئاسن ع اهدعبلا, يلع ةيجراخلا
 نامصعلا نو رثكت دالبلا هذه لهأف مالا لوف بره انوئف مهيلعت اهبلطدنع

 مهر وهظءارو ةلودلا تاصن نوذينيو بئاجالا سئاسد نوقّدصيو نوعمس و ةلودلل
 ةوقلار حازب الا مهمغ نع نوعجري الو نيح ىلا نيح نم !موسصم»و اهن وقفانيو
 عالتبال نيعاسلا بناجالا مهءادعأ نتوضغبي امت رثك أ ةلودلا نوضغبي مهرثكأو
 رصنتلا مدعو لهاجتلاوأ ضخحلا لهملاو مهتاميإ ففعض ند الا اذه امو مهذالب
 نيذلانيلسلا لاح او رظني ملوأ بناجالا ساسد نع مهتلفغور ومالا تقاوعف
 ملكتي دحأ ردقي الف ناوهلاو لذلا نم هيلا اواصوامو ناجالا ةطلس تخت اوعقو
 كالذعمو موملعنب رطسملا اهلاجز نم انت رحأ ىت>-ىفالو ةيدنجالا هتموكح دض اسهالو
 ةلودلا ىلع نوج رك مهلاخهذهو مهارتو نولقعيال ىمع ب محم تاك توظعتيال
 نم اذه . نيملا ءاليلاوهل اذ ذهناآ مهن :أش ةعذر ىلع ةرهاسلا مهب ةقوفشلا ةيلعلا
 لامجالا:هجو ىلع مثالا ةهج
 ةرهاجماو تاوهشلا بحو قالدخالا داسفو قافنلا ضرسناف دارفالا ةهج نم امأو



 ١ (ةنيلعلا ةلودلا عدا ف)

 امب مرسفنأ ىلع ليولا اولجف مومنوفت ن .رم تنكمتو مهيذ ترشثنا دق تامّرملاب

 ءالؤهو ( سانلا ىديأ ثيدك امبرحيل اوربلا قداسفلا رهظ ) مم ديأ تبدك

 نادت ليلا, ارنوقافم | ,ماعاوجرخو ةيلعلا ةلودلاةعاط اصع اوقش قالخالا اودسافلا

 ن“الا ىلا نيدشارلا ءافلخلا دهعنم جراو+لانء لت مل ةيمالسالا ةمألانا مب

 ىف ءادعالا طالتثا و نيملا رصانع ةرثكل دشأ رصعلا اذه ىف مهررمذ نكل

 نم اقيرف نا مث. بئاجالا لودلا ذوفن تحت مالسالا دالب ضعن لوخدو دالدلا

 سيلو ةلودلا ٍلظ نم الا وهام جراونملا ءالؤه دوجو نا نونظي ءاطسبلا نيلسملا

 ةواقشلا مهيلع تيلغ سانأ نع ةرايع اًثيدحو اممذق يراولا نال كاذك الا

 ههحو هللا مّرك ؟ بلاط ىلأ نب ”ىلع انذمس 7 حجراوخ نأف نو رعشد ال ثدح نم

 (هلل الإ م ١ نإ) ) ىلاعت هللا لوقي مهلوقبير غكلا هل نوبسنيو 5 ويس زاك

 مامالا - خر نأ عم 13 لابو كفل محلا دي رب بلاط 6 نب "ىلعو

 رخآ قيرذ كانهو ةغاججلا و ةئسلا لفأ نم دحأ اهله ال هننع ىلاعت هللا ىذر

 ف دارفالا ةاواسم ىه ةيعرشل ا ةيرحلا نال اهانعم هقفي الو ةيرهلا بلطي

 ةمالا ءاربك عم ةرشابم عمي نا دارفالا نم درف لكل ىنستيل ةيصخشلا قوقخلا

 ةعدرشلاب نوك<ةاضقلاو , ياعزادإ الو ريقحت ريغب ديرب اب مهعم ملكتيو مظع اىهآو

 ةماقا ئه ةيرحلاف راصةةالابو مهسفنأ ىلعو ريزولاو ريسةحلا ىلع ةيوامدلا

 مهوتدقو . نيدشارلاءافلخا نمز ىف الا كلذوتي لو اهرسأب فيرشلا عربشلا ماكحأ

 ءايفصالا ضارعأ ىلع ءاهفسلا ةنسلأ قالطا ىه ةيرحلا نا نوقفاثملاو نوقزاملا

 قّدشتياموأ عنامالو بيقر ريغب تاقب واا تال ىف تامّرحلا ةحايتساو ديق الب

 لعاانأ عم نؤاسي اك ةقالاب راضلا مالكلا نم مهثيداحأ وغل ىف نوقّدشتملا هب

 رومالا لخاود ىلع ءادعالا عالطا و ماودلا ىلع شد وشتلا تجوب ام مالكلا اذه

 ىلص هللا لوسر نعدرو دقو ال كنك ريبك داسف كلذ 0 قينيو تا روعلاو

 ( ٌتمَعيل وأي خلي ؛ ماكَسيلَف رخ“ الا مويلاو ةللاب نم نم ) سو هيلع هللا

 لحال ةمعرشلا رب غلا ةي رخل انا ل_صاخاو كلذ سست بورح تندح دقلو و



 ١٠ ( ةسييلحلا ةفحتلا )

 ةماالا نم حزاوتللا ضعب ركقو ايوروأ ىف نييك ارتشالا نهذم ىهو اهل
 نوكيو روطا ريما الو كلم الو موك الو اح نوكيال هنا: مهضرغو ةيمالسالا
 معزب قدر غلا اذه ضعيو لمحتسم اذهو خل الا ةدحاو ةحرد ىف مهلك ملانعلا

 ممل هل لصأال اذهو انروأ ىف ةدوجوم ةمعرشلا ةيرحلل ةهياشملا ةيرحخلا نأ

 نبأ نكلو ةاواسملا ىف الثم نييواسن رفلا ءانفصال ةيرح هي ايوروأ ىف نا

 رهظتاع اغراهلاثمأو ركحسغ دملاو رياز+لاو اواحلا ىف ةاواسم ا هذه

 ىناثلاو لدعلا لوالا اهنطاب فلاخي اهرهاظ ةفصب نيناوقلا عضو نم تاموكسحلا
 هنعزام عي نازكذ اسم نيءتف . ملاعلل لدعل اراهظا كلذب نود _صقي هّدْض

 اهءامظعو اهئيطالسو ةيلعلال يكاد مانا لظان ةيلعلا ةلودلا ىتح ىف ءادععالا

 لوقن نا نكمملا نم ن . 29 نأ اهمو لمقو ةنَنَف نم ملاعلا كود باصأ م ضعن
 ب

 ةيضاملا نورقلا ىف و ايروأ كولم نلغأ نا ثيح ىانلا اذهىف اهريغ نم لقأ اهنا

 نارالا عم ىرشتو عابت ةيجمهلاةياغ ىف اوناكمهعأ ناو ملظلا ةياهت ىف اوناك
 نم مكولم نأب روعش مسهل نكي مل لب ةيرخلا ةحئار مهتسفنال اودع لو ماعنالاك
 ىف مالسالاب اوطلتخاام دعب اد ملظو ةليوط نورق دسعب الا: مهلثم مدتآ ةيرذ
 حور مهف ترشذ سلدنالا ىف اهلبق نم ةيومالا ةلودلابو ةينيلصلا بورتملا
 عز ىلع اواصخت هيلهأ بورح دعبو تمنو مهيف تيوق ىتح ًانشخأيش ةيناسنالا
 اذه ةيعضولا نيناوقلا دنويقب ةديقما مكولم نأ الا تراص ىتح هي ردا نم
 انر رظنو تاداعل و نايدال الا و عئارشلا ىف انعمهف الخال مهاكرت ولو مهلاو-آ ضعب

 ددصلا اذه ىف مهئاصم ن ااندحول ةيضاملا نور هلا ىق مد السالا كولمو مأ لاو

 اوناكنيلوالا نوك ةلاح اهدي تحت 2 قل غالاو اهلاخرو ةلودلا ىثاصم نم 5
 رضانخ نم نولسملا نكي ملو مالسالا رددصو ةباحصلا و ءافلتا رصعل نيسبير
 تهاذملا و رصاتعلا ىنلتخلا نييحبسملا نع الضف ةيلعلا ةلودلا ىلسم لثم 0

 !رفالا دبة اذه عمو
 ناك دادغي سفن ىت ءاذعلا

 نأ ةحرذل ىضصوبال امب ةنيابتم تناك وعشلاو + ءاس

 امو ةدحاولا ةيتعملا ُّى اراه اضعب مهضعي نولتاقي | ول



 (ةيسيلعلا ةلودلا عزان ف)

 ا
 اىهنع انديس ةعق و

 ايف: مهلاثمأ و نيطالسلا رذعت نا انيلع تخول املظ

 كلملا اذه ةذخا وع عرستيال

 جانرب أيع 7 ددحا ناس ىف عمس أم تاغا

 لاو ءاعللاو هثمد ناهد

 ملم ار مولعم بنس رغب لثق نييسائعلا ءاغلقنا ارث روصنملا

 ا ىلا وه روك ذملا لام نأ نأ

 هللأب ردتقملا توكو هلزأ ىلع لكوتملا هكا

 ةقليخم رصاتع مرش نأك ده نم كلدريغو هنغ | امو 1 1 7 1 د

 1 * اق ع ع
 ريبصاتعلا نم ةيلعلا ةلودل 1 _ نيج 1 دييبص و ملا اداالاو سازحالا

 ةروك ذملا ةغلتخما



 ١ ةيِبيلحلا ةفسيلا) (

 رومالا ىف اص وصخ رصانعلا هذه عبجب ةيعغ ٍبالجتسا اهناكما مدعل ةرضاحلاو
 نمزلا فلاسف اهرارطْضاو دالبلا عاستا اضيأ اهراذعأ نمو هيلع ةسوسدملا
 دؤحو مدعو تالصا وملا هبوعتك ١ اهريغو ةرادالا ىف ةالولل تاضيوغتلا ءاطعا ىلا

 ةقيقحفف ةرضم تاضي وفتلا كلت تناكو هيراخ نفسو ةيديدح ككسو تافارغلت

 هتلزع كلذب ةلودلا ترعشو ىتطو ةيعرلا ةالولا دحأ لظ اذا هنا ثيح ابلاغ سهالا
 ءاطعال ةلودلا رطضتو ىدعي امبر ةّوقلا ىوذ نم ناكاذا لوزعملاف هريغ تلوو
 ناطاسلا نمز ءاج يح هفلس جارخالو هتطلس ديبأتل ديد-ملا ىلاولل ةينرح هو
 داحاىف ةديجلا هرث“ ام نمد نم ةرضملا ةداعلا هذه لطب اف مامهلا لطيلا دوت
 فراطأ ىف انا يحأ للصحي ايف ةلودلا رذعت نا الا دلو ةلودلل ةديدحلا ةايخلا

 لودلا ىف دحأ نكي ل ثيح ةفلتخل | رصانعل | نيب 0 وشتلا نم ةكلمملا
 تارعتسم كلذ نم دصقأ الو ايسورلا فال ةيلعلا ةلودلا ند ةكلع عس وأ
 رثك أابيرقت غابت ىلا ةيلعلا ةلودلا دالب الكش فااخت اهناثيح ةريثكلا ارتاكنا
 دوجو مدع عم ارحيو ارب اضرع قلذكو الوط تارتمواديك فالآ ةرشع نم
 لاوقأ ىلا تفتاي ال اذيف كلذ ريغو امتاشنا ةبوعصو ةيديدسملا ككسلا 5-1

 انامحأ ةلودلا توصعي نيذلاو ءالؤه لّوؤي اذ امبو : ةلودلا ن أش ىف نيقّدشتملا
 هلوق نم فيرشلا نآرقل ١ َق درو ام مساك اش ىلَء نمو نول ا ءارهأ لك
 ) نم سه الا ىلوأو لودرلا اوع.طأو هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهيأاب ) ىلاسعت 5 ِء وعم م ع 000000 3 3

 مرتو هل ةعاطلاب مظعالا ناطاسلا ٠ نم قحأ قل دو>وم رصعلا اذ_هىإف لد

 لال ىفل مهنا هلل ان رصعلا اذه ىف 7-1 ةغي رشلا دب الل نكي ل وأ ةهكاتقل كك

 نم مه نيأو توبكنعلا تنب نم نهوأ الو كلذ نع باوج مهل نكي ملو نيبم
 لوز نع امهنع هللا ىضذررع نبا نع نيحيحصلا ىف دراول ١ فيرشلا ثيدخلا
 رك أ بخأ اهف ةعاطل ا عمسل ١ | سلا ء رمل ىلع لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 دقو هللا ةمصعم؟ ةفيلذا نهأد لهف ( ةعاط الو عم نس اللف هلا ةيصعع ع ”نآال ِ

 حب ىلاعت هللاهظفح وهف تاقبوملا تعنمو هرصعف لضزادماو سلاحا ترثك



لعلا ةلودلا جيران ىف
 ) ةي

 ١ 6ه

 ضر هلق ىف نم لكو ىلاعت هللا نم باهم هتلالجنا من - سلاجماكلت ةطساوب

 مدح 2 لسخدب الام لئاضفلاو انا نأ ع نم ه١ اد و هت وطس لدع نم برهم

 م جل دز وما فال” الا ليخلا طاير نم هيقو ميظعلا شدحلا شدح ىذلاوهو

 هب وهز ليخلا طاير نمو هوو نم ممعطتسا |

9 

 لوسر نع هنع ىلاعت هللا ىدر ةرب ره

 اباستحاو انامع! هتلا ليبسف ًاسر رق ئطتلا مر) لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 زا علل م -

 نم لااف (ةماي قل 7 ول / هناي رام 4 ف اهل وتو تورو هيرو هوس اق 006 6

 0 ) ىلاعت هللا 1 اعامتا امملع 6

 هب

 لاق هنع ىل اعت هللا ىكر ىردتلا دك 37 نع حلم حيحص ىف ىف درو امل اعاشاو
 ةومسو

 أر نم لوقي سو هيلع هللا ىلص هللا 5 هزاغيلف أ ! يكن

 مناف دحأل هذ (ناميأ الإ 1 كلذو هيلع ةقعطتسب مناف هن ةنأ اسلبق ع عطخس من
5 5 

 أوعمس ملأ هتلالح م هم هذاا دا رفأ ىدتقيا 0 17 ف اذاكه ع الح لدم سصالا اذه

 هتتيحمو و ههاوو هنهأ وأ ةعاطن مايقلا ةمالا ىلع هللا ضرف دقو ثيدحلا اذه

 ىلص هللا لوسر نع هنع ىلاعت هللا ىكر رو هن نأ نع نيحيحدصلا ىف درو امل

 نفو هللا ىصع دف قاطع وهل :ءاطأ نم ) لأق سو لع هللا

. 1 
 ىف هللا كجر اوامأتف ( ىناضع 0 نضدز نطو يع أ دقن ريم ةولإ عطب

 هل ةغاط ريمالا ةعاط سو هيلع هللا ىلص لغح ثمح في رشلا ثددحلا ذه ىنعم

 نع ىاحلا وعلا ءارعالا ربمأ وه هللا هظفح ةفيلتاف هلةيصعم ريمالا ةيضعمو

 مكح اذاورجأ هلف ًاطخأف دبتجا و كح اذاف نيلسملا ءامد ىلع ظفاحلا ايندلاو نبدلا



 ضاعلا نيو ا هللا دنع ١ 1 3 ِء
 , و رن معنع نيع.حصلاىف درو دقو نارحأ هلف نلاضآف ديتجاو

 مم 5 ضم ذا) م لع هلل !ىلدص هللا لوسر لاقلاق اه نع هللا ىذذ ديدان اد

 . 3 51 1-1 ٠
 صخعل ن و داك (رحأ هذ اطخاق د_مم>اف 5 اذاو نارحأ 1 3 اكد دو نأ ل

 ىف هحرد اذ أ( لا 5 هنأ 2 .٠ ب
 4و ل هع أ رمتأس ١ رم اذا ن 8 نيو

 7 3-0 دل دا واوعي هل-4 : ا سدا

 تى ظءلا لودلا ىهاضت ةيلعلا ةلودلا نآ | ولعت لو لودلا ؟ اسغ كا .١ كقيلا ل ودلا "حاضت ةللقلا 1
 ولعي لو لودلا رث اسع نم مثل

 6 ااسدمو 5 ودلا تاداربا نم 0 غو ة ولا

 كلذ امو ةعذأ او ةوقل

 لوسرا,ىل رفغتسا تلقف ايندلا ةايثأ
 نا م هعقرب لد هنيشدال ملسملا لش : 5 5

 ا

 انبعالا ةرثك نم ةريثك ةمعاد ءلإ - 11 0 2 -

 دونج مهبلغأ نال مهدي
 ةلودلا ىلعال ةمالا ىيعم والا | ًاذاف 50 ةعارزلاو

 َس دعوأ ندحتلا | 5 4 | ناتو راقلا |
 ع 0 ع ْن لصاخ او اهل ةمزاللا ناقو ريالا اهدنعفكلذ عمو



 ١ ةتبلعلا ةلودلا خرا ىف)

 لثس) هنع امهيفو (مكولق ىلا رظني نكلو كلاعأو كووص ىلإ الو كداسجأ
 و 30 و 7 5 م, ءعج 0 3 7 2 3 1

 (مهاقتا هللا دنع مهمرك أ لاق مرك أ سانلا ىأ ملسو هيلع هّللا ىلص هللا لوسر

 ضرتعيو اهلعث ريغ ىف اهرهاظ عئاقو ناسنللل ىءارترو زاكفالا ىف جاتخ دقو

 حدي نم ىدنفن ئربأ اذلو بايتغالاو ضارت_ءالاب عرستي نا ىننني الف الع
 هده سدكم ب 011 كل 0 . كو ِِء 55

 نمكلذف ةيطع ةظعومذأ نكع دقو ناّككلا اذه هتعلاطم دنعادحأ ىاتْغ وا

 هللا ىلص هللال وسر قرح) لاقرع نبزع نيخيحصلا ىف دراولا.في رشلا, ثيدحلا

 طقام ام) لزتف () ةربوملا ىطهو

 يللا نإ كلذو 0 ةسافلا رع لو هللا نذأ مف اًهلوص| لع ةنمئاق اهزتكلك

 مخ طقو ريضنلا ىف لك ملسو هيلع
5 

 ءأا مث :الاو داسؤلا لعف اذه ن | اولاق ذا ريضنلا قى لوق نم اش مهسغن أ ف اودحو

 تدهذف هنذاب كلذ نان ةر“الا ىلاعت هللا و داشفلا لعفب نورعأي نبىكحص
 8 , هك وع 6و 5 52000

 ع همزلا واذال مث آمش مهسفنأ ىف اودجو نس ١١ ىولق نم ناطمءشلا سواسو
 لك ل

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهعىف ثدحام رظذاف  ةناينملا همش وأ ةناملا ثودح

 ههد>و هللا مرك تلاظ ىلا نب ىلع ْنَع نيدمحصلاىف درو اكل يسقلا اذه نم ملسو

 و وقاطنا لاقف دادقملاو ريب زلاو انآ لسو هيلع هللا ىلض هللا لوسر ىتةءن لاق هنأ

 4 انقلطناف لاق اهنم هوذخف باك/اهعم ةنيعظابب ناف )©(  اخ َةَّضوَر اوُنأت ىح

 باتكلا ىيرخأ انلقف ةنيعألا نحن اذاف لا ا 6
05-2 

 نم هتحرخأف ِتابَثلا ن نع فقلت و أ لكل ١ ى رحل 7 انلقف باك ن م ىجم م

 ىلا ةعتلب نأ نب ٠ بطاح - نم هيذ اذاف سو هيلعدللا ىلص ىب

 ملسو هيلع هللا ىلص ه ىنلا أ ضع مهريخم ةكم لهأ:نم نيك رمشملا نم نيانآ

 ىسشت ىلا لع لخعتال هللا لوسراب لاف الهام طار مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف

 ةنيدملا ع نمدسالاءارج ف رقب عضوم )0 اهريغو ليخن اهب ريضنلا ىنملعضوم )0



 سا ال

 ايارق رع 1 : رحاهملا ع َنَم كعم. نم نأكو مهسفنأن م ن ند كلو شيرقفاقصلم اءسهأ

 01 26 و ©

 مف ب : ن1 نم كلذ قتاف ذا تا 2ك مهلاومأو د ]ام نومح
 ع

 نا

 ىضرأ الو ىنيد نع ًاذادنرآ الو ا رقك هئلعف امو ىبارق اهب نومحي ادي مهنم
 لاقف مكقدص دق هنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف مالسالا لعن رفكلاب

 موو ع
 مالسلا هيلع لاتف قفانملا اذه قنع 0 ذأ هلل هللا لوسراب قعد هنع هللا ىذر رع

 رش 1
 ىناف متثشام اولمعا لاقف ردب لهأ ىلع هعلطأ هللا لعل كرد امو ًاردب دهش دق هنأ

 ىلا عرستلا رومالا قاقح فرعي لم ضعن طلغ نم نم مث ( ل ترفغدق
 ىدحال ةلودلا لاحر ءامظعو نيمبسملا ا لعأ' م ليملاو دداوتلا رهظ نم مد

 ريخ وأ ريش امأ كلد نم جتني نا وحنا مل لوه<# 0 امظع دح وأ لودلا

 ىلع ناك اذا زرئاح دداوتلا اذهو ممطعل نم م مالسالا ق عفانم لودح قمس دقو
 ىذر ىقددصلا ركب ىلأ تنب ءامسا نع نيحيحصلا ىف دراو دقو ةمالا عفت دصق 5 2 9 : 2 ا

 8 3 دعو ثا د ا
 اودهاع ذا: نشد رحق دوغ ىف 35 ىثو يب ١ ىلع تمدق تااق اممنعهلنا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تن سأق 0 ا همأع هللا ىبضوللا لوسر . 5 1 ؟ه- « و 2 0

 لززنأف اهيلص مث لآق 000 ةمغار 4 م لاا ءمعكأ .

 مراد 0 0 7 و ند

 2 2 1 4 ( نيطسقملا بحي َاَذإ مم 0

 هللا لوسر تلآس لاق ناعمس نب ساو نع مل آم حبحص ىف درو دةف 5 ع م . . .6
 و و

 اردصىف كأسام مثالا و يقلل نسمح ريلأ:لاقف مثالا و ربلا نع رع لسو هيلع هللا لص
0 0 
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 ١د

 كركذ اهريجي راكبا نم ةيبغلا نأ مولعملا نمو ( سانل || 10 يي غلط مد نأ تهرتاو 2 5 0 ماهو 5ع 28 ع

 ىوقتب نناجالا بلاخميف اوعقو نيذلا نيلسملا انناوخا 0
 ثدالا ني ناي نعافىر اخبلا حيخحصف دراولا في رشلا اثيدخلايالع ريصلاو هّللأ



 ( ةسيباعلا ةلؤالا خيرات ىف )

 ءالقعلا و نير ٌونتملا نيتمؤملا رظن ىف ةلودلا نيش ال اههوحو ركاشعلا

 , ةشئاع نع نيح.حصلا دروأم سب داسدلاب هداوفو هغامد له ن

 5 يح نعناتتم نيموب زيعش 0 نم روث 0_1 ل

 :بلع ىلأي اا تناك اهن

 ىل اعد هللا ىدر ىردخلا

 0 سفن ئذلا وف ىلاحصأ

 ءىف ىلاعت هلزإ ةرعش ةعنتملا ةمالا اوظعيو اوظقونأ مهمات

 قف اال رق قاشرألاول انكلا ميتاوحا نك لإ 1“ ا 3 لت
 . 3 ٍِع 31

 لعف اع ءادتقا تاسودلم و | متهارد ن شعم . للاخ نم

 صل ق4 درو 2 اعابتاو ىلاعت

 مسملاوخأ سما ) لاق لسو هيلع هللا ىلص
, 9 

 -. كا 100 5 د 3
 نع جرد نمو هنحاح ق هللا ن همد

 ممسمحيحص ىو (ةمايقلا موب ىلاعت هّللا هرتس السم ريس نمو ةمانقل ا مون ب رك

 0 ١ . كا 5 0 - 6 ع
 دنع رتسال]) لاق ملسو هيلع هللأ ىلص ىنلانا لاق هنع هللا ىخر ةرب ره ىلانع

 نمو مث ( ةمايقلا موي هللا هرت-س الاايندلا ىف ًادبع
 هحلا ا

 ضخ لابو هريهص املا حاتارب ال هلاعفأ كرب ع .ْ ادحأ ناتغال
 أم

 -أ بحيأ ًاضعب كضعب بتغيب الو ) ىلاعت هللا لاق

0 



1 

 | م كلذ ىنتاف ذا تييح اك هك مهلاومأو مهلهأ| مب
 نس قى

 قئثد 2 ادب | هك هتلعذ م و ىنارق اهم نوم

 دق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف مالسالا دعي رفكلاب

 اةف ىفانملا اذه قنع 0 هللا لوسرأب قعد هنع هليأ ىدررع

 ىلا عرستل |١ رومالا قد اتح فرعد مل نم ل

 ىدخحال ةلودلا لاحر ءامظع ١ نيمسملا 5 -

3 
 مخ وأ رم هاما كلذ نم جتني ن نازوح<مهنا ممل لوي سال اما

 لا اذهو موضع نم مالسالا

 ءانسأ نع. نيد

 و ىلع ناك اذا زباح ددإ

 ع
1 

 ىوقتب نناجالا ىلاختف نيذلا نيإسملا انناوخا 0-2 55 اع كاخأ

 نب 0 نع ىراحنلا حيحصف دراولا فيرشلا ثيد !انالع ربصلاو هللا



 ( ةيلعلا ةلؤدل ١! مي رات ىف )

 21ا نيئمؤملا رظن ىف ةلودلا نيدشرد ال اههوكذو ركاشعلا

 ِ نع نيحرحصلاُف دروام سئاسدلاب هداؤتفو هغامد عله نما

 لوسر ضءق ىت> 0 نيموي ز يعش د ربحت نم مخ لآ عيشام) تلاق اهنع

 م سو هيلع هناأ ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع ىلاعت هللا ىدر ىردتلا

 هولا ام م 5 04

 أآنآوأ هدب ىسقت ىذلا وف ىب احصأ

 ع و م 2 ,و
58 . . 3 

 دم علب ام امهذ دحا لثم قفا م دحأ

 أو هللا ةأرخو فالخ ال. ةمال

 نمو:مهت ف

 5 الدف مهسن الم تقرع

 ىلاعت هّلبا ةعنب ةهنتملا ةمالا اوظعيو اوظقوينأ مهملع

 رحلا ىف مالسلا تحت مهن

5 : 5 
 نمو هنحاح هليآ تاك هيخأ

 ملم حيحصففو (ةمايقلا موي ىلاعت هللا هرتس السم ريس نمو ةمايقل | مون برك
0 

 دنع رتسال) لاق ملسو هيلع هلئا ىلص ى ءنلانا لاق هنع هللا ىضر ةرب ره ىلا نع

 نأ لما ىلع يجيام مهأ نمو مث ( ةمايقلا موي هللا هر الاايندل | ىف ًادبع
 اهملا حانرب ال هلاعف ب نعم ادحأ ناتغبال ٠11 كه هذ قة ع 3

, 

 دحأ بحي اضع ل بتعي الو ) ىلا عت هلبالأق

00 



 (ةينلخلا ةقحتتا م
 هرك ذ زوح الف هنغع لاقي ام ناتغملا ىف ناكولو ىت> (خباةيال الا ويه كه

 0 ةيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره ىأ نع 0 حيحص ىف درودقف

 كل د لك 01 لل أ ءللومرو هلي تلح هيل !اام نورذدنأ) لاق

 دقف هيف نكي مل ناو هَتدَمْعَأ دقف لوقتام هيف ناك نا لاق لوقأام نأ ىف ناك ناو

 صاقو ىنأنب دعس نعسم حيحصف درو دقف نتتقلا نء هاري امب رتغيالو هت
 دحسع ا اذا ىد ةيلاعلا نم 0س اذ مو هيلع هللا ىلص ىنل | عه لمقأ هنأ

 انم ١ فقرصلا ع آب وطدن 0 و اعدو هعم ائم 0 نزيتعكر هيف 67 5 لخد ا

 قع كابمال نأ از لال ا ةو نيتنثا كاط اف ان لأ آس لأقف

 هر كلان اههئاطعأف قرات ىت خمأ :كابمالدأ راح جا )01( ةئلفلاب

 هللا ىلص هلأ لوسر لاق لاق : ةربره ىبأ نعو م مهدي مهسنات ل2 ال: نأ
 ىتاملا نم را مئاقلاو غئاقلا نم ريخ ايف دعاقلانيف 0 لموهيلع 3 1 و 1 17 7

 و موم يم 6

 اذا عم 4 ل 2 نمو هف رصدت اهل ف 5 0 1 نم ريخ ا م ىئاملاو

 هللا لوسر نأ هسنع ىلاعت هللا ئذر ةريره تاو ع ا ىفو ) هد ذعبلف

 اوتنسوتنالو يدنا كدا ١٠نأال ُنظلاو م ايا ) لاق لسو هيلع هللا ىلص
 ازاوكو (م ) ( |وزيادقاالو نعيد اودساحت الو () اوسفانتالو ايي ال
 ىوقتلا هر ةح 2 الو هلْذَك الو هءاظنال ملسملاو 3 لسا مل هأ اي ًاناوخا هللا داع

 كارلا نم 5 بسحب ةهردنص ل راش و انهه ىوقتلا انهه قوقتلا انهه

 ها رظنيال هللا نا لاند د تيرعو 0 لسملا ىلع ملس دكا يرسم

0 

 اهظوظخوانئدلا امسأ نم ريغلاهيغزامف اوبغرتالكأ ()
 اوعطاقثال ىأ. ()



 35 ( ةسالعلا ةلودلا دات ىف )

 2و - 3 ع 5 000

 ىلع لمح الو هلوسز دهعو هللا دهع ثكن دقف كلذ نم امش لعف نذ مهلزانم

 نم واخ امنا مومو طولا انآؤ ةماَرع الو ٌةيزخ دصتم نم الو ةظفاسالاو نانخزا

 انانإواثسمو مذ قو لامتلاو 3 دا برغملاو قرشملا فرحي وأَر 9

 و زايالةكرامملا عضا وم او لاب لا ىف ةدايعلا درفتي نم كلذكو هوركم لك نم

 نون واعي الو مس بههاوفأ مسرب و ا الو مارشال هنوعمال

 يارللا احصأن رم الو ةي 2 مايقف بريف جورب نوم ايالو ةلعلا كاردإدنغ

 ىف ةلجلاب انهرد شع ىنثا نم را أوه ام ت تار راجتلاو ت تاراقعلاو لاودالا ىوذو

 مهتوظفحيو نحأ ىَه ىلا الإ نولداح ال الو م ممم ري ع الو ماع لك

 تراص ناو انا اههيخ اونا اعيَح هو ركملا ة ذأ ع 0 ا حانج تف

 اهنيب لاحيالو اهعبب ىف ةالصلا نم اه اهنكمو اهاضرب اهيلعف نيلسملا دنع ةيئارصتلا

 هقاثيم ىَدع د ةذ كلذ نم ٌدضلاِ و21 و هّنلا 2 4ع نا نمو اسهنيد ىوه نيبو

 مهيد ىلع مهل ًةلومقم كلذ نوكلتو و موءضاومو مهعبب ةَعرم لع او راقتد وسر

 اًوفلاخ الومهنع اومدن نولبسملا لب حالش لقثب مهتم :دحأ مري الو دهعلاب مهلاعفو

 نتا ايندلا ىطقنتو ةعاسلا موقت ني ىلا ادبأ هم دوعلا 1

 ىلَض هلكالوسر نعةتضولاهذه داريا دعب لببقلا اذه حاضيا ةدايز ىلا ةجاح الو

 ىلعو مالسالا تاموكح اناعر نم مه نبذلا نيخيدملا ءالقع ىدوأ مث ملشوهيلعمتلا
 رؤمالا ىف او زبرتي تأب مههظعم لب غنم ريثك اهل “ىلا: ةيلغلا ةلودلا صخالا

 نبذلا بئاجالا نم مهل ري مهنال نيم اسما مهئاطلخو مهتاموكح عم مهتالماعمو

 لالقتسالاب ماهوالا عاوناب مهنوعدخيوجتلغ ةقفشلاو مهئانسأ ضايب مهل نورهظ»

 دقلو الا سال مهلود ملاصمو م-هخلاصم نومدخي مه ةقيقحلا ىفو هلكاش امو

 اهلالذاو اهقيزمت نم مولعم وهام اهتيقاع ناكو اهريغو ةينولوبلا ةممالا تعدخنا



 ) ةييلحلا م 1.1

 ىلع لالذالا عاونأ نم كلذ ريغو ةيلضالا ممتغلن اوملكتي نأ | وعنم عهنأ ىت

 فورظلا نا.ذا تقوملا لالقتسالا لان نمي ةريعالو هتلم لهأنم مهعدج نم دب

 هللا اهدبأ ةيلغلا ةلودلا امأو .صرفلا زابتتا ىلا عيجلا نءامتر كلذب تضق

 مهدياعمو م-ميد ىف ةّقاتلا ةنرحلا مهريغو نييحيملا تحئم اهناق هريصنب

 كلذ ريغو دي ركشعلا نم مهتافاعمو مبئانايد هاسور مارتحا عم مهءزادمو مه اغلو

 اولعياو اهريغ نم ةراشعم ىلع نولصحتنال امت:اثيددحو انجذقا انعفن ءاقلث نم

 ءالذأ آو مهدالب ىف ءأب رْغ نؤلو وكي هّللأ ردذال ةنبنجأ ةلود دب تحن ة اوراص اذا م

 تناجالا مهطايسُم نال ةبيبرخل ١ عقاوملا ىف مامالا ىل .١ نشيملا:ىف 0

 مدنك مهل 5 ةمرد هل مهنولعجو م مع مهما ءانبأ هن نول ضف

 نؤلوكيف ةشمال_ىالا لودلا عم ةرشعلا :نسح قدح اوفرع اذاام فال

 ىتلا منلاب نورعشال مولعلو اضنأ نناجالا دنع مهزع عم مهتاحارو مهن ظفحتو

 عبشي الو ماهلاوز دعب آلا ابلاغ منلا 5 رعشيال ناسنالا نآل ن“الا اهيف مه

 ىضم ام ىلع اسايق نراجتلا لبق نم ءايشالا لعد نم ل )قاعلاف لولا لان

 اولاق ذا ليئازسا نب تاملطك ئه ةيضقلا 0 نا لصانخلاو فورعم وهام

 اهلقب :نم ضرالا تبنت 'ام ان ير كيو انل عدأف داو ماعط ىلع ربت نأ

 ىندأ وه ئذلا نود )  هلوقب مهيلغ هللا دف اهلضإو اهنيكعو اهم هو اهئاثقو

 اهريغ نا نلالع ةزحافلا تالوكا أملا نم هسفن تمثف تامناكع د ) ريب ل ىذلاب

 اهلسأو اهنسجأ 1 ا ىذلاوه لقاعلاف- اثم ىندأ ولو

 ةصاخ ةلاملاهذه.مهملع ققمطنت نبذلاالا كلذب ىنعأالو , باوصلل قفوملا هللاوب ةبقاع



 ( ةيبالعلا ةلودلا حيران ىف)

 رباع سس كم 5 ةماقا ىلع ةماتلا ةظف احنان اضيأ
 و7

 داع ا
 !ممطتيس ال دلن قى ىعدب ن

 < اك داب ىف

 دا هلل تم هرح 1 ا ا ا ف |

 مها تاكالذو ةنلعلا ةلودلا ذالب ق ةعساولا ى مصأ هد 4

 روح ال و كلذ ليتجحال لاتقلاو داهحلا هيلع هللا صرف دقق هئيد طقد> ّ هنيكل ا[ 1 . ه٠ تفاعل



 ( هييلحلا ةفحتلا )

 هللا هديأ ةفيللا رك اسع صخالاب و هّتلْم لهأ ريغ نم نيملاسملا لتاقي نا لل

 ل! اورحابب ملو اولتسأ نم سانآ ةكد نم يرش هنا كلذ قادصمو مضل كل

 ْنيَدلا نا] مهلاثمأ"ىفو مييف ىلاعت هللا لّدناف اولتقف نيكرشملا عم ردب ةورنغ

 + نيلسأا نم معزي نم ىصوأمث :( ةيضاملا ةيحالا ةكئالملا م

 لعفي نمو لطاب معزلا اذنه'ناب نيب راحملا ريغلا هتلم لهأ ريغ ىلا ىذالا

 م,تلماعم ود ا نأو ةبمالسإلا ةعنربشلاو هلوسرو هللا فلاخ دقف كلذ

 كلذ قى سو هيلع هللا ىلص هلئالوسر ةيصون كيقاثو  قالخالا مزاكمو فورعملاب

 00 م- رلآ نجرلا هللا مسي ) اهبدنو نيطالسلا ت”انشنم باك ىف ةدراولا

 7 , ا 1 و
 ىلع 3 هو اًريذنو ارب ,س هل وسر نيعجأ سائلا ةفاكمىلا هترا دبع نب دمم هدتك

 ك.-و

 م كا خ6 و 3 0

 اريزع هللا ناكوي لسرلا دعب ةحح هللا ىلع سانلل نوكي الثلا قلت ىف ىف هللا ةعيدو

 ص رالا 0 0 ةينارصنلا ّن نيد ل نملو و ىراصتلا 1 لهل هنثك انيكح
. 

2 

 ادهع مهل نعح - اهلوهجتو اهف ورع اهمحعو اهحيصف | لاب امبير 0 اهمزاغمو

 51 ان هللا دهعل ناك 0 0 هريغ ىلإ 2 اخو همف ىذلا 0 ٌثكن نك

 ١ وي 06 0 < 1 9

 ني.سأا نم هريسغ 2 ًاناطاس وي دعا و وام رممسم هئيدبو اًضقان ةقاعيملو

 لمرؤأ يو أنار وأ ةراقم وأ داو وأ لبج ىف حئاسوأ بهار ىّبحا نأو
 2 ء
, 

 رك نم 0 ارو نم وك كأأ اناف ةعبب وأ

ِ :ءأ اأو قعد لهأو قيعر مل تانأو قلتو لكاو
 نّرْملا ىف ىَّذألا منع ل

 ملغ سدل و مهم 0 هل ثباط امالا ا راب عان امقلا نم دهعلا لغأ لمي ىلا

 1 همر

 نم ْئث ىلء.هارك | الو رج نهد : فكسأ ريق الو ى هاذ

 00 هم و2-2 5 2

 تود 0 تدب م الو هتحايس نم تاس الو عمون هره سننح الو هظئاصر

 هانى الو نيل لسا[ د هلي ف مهسناك لام نم 7 لخ ٍس الو مهعسو مهمست ا



1 
 ردبلاك ةسحم ةحممو

 لود تاسعا لف انلعلاب
 م ىلأ

 | 7 5 ١
 هيرلا أبعم بو رحلا تبت ارممس

١ 

 نايدالاو سانجالا ةفلتخم ة



 ( ةيميلخلاةفحتلا) "5

 اضع مهضعب نولتاشيو نوض:بد ضارغالاو براشملا ةنيابتم مهاذلاو

 20 املا, ةحار ديرت ةمالا تناك اذاف ن'الا دل انابع دهاشملا وه 6

 ممدي بولقلا فيل ا اضمن مهضعب اوبحن ا الا اهدارف|لعافدب زاوأ و راصا ىلا ةوقلا
531 

 م 0 وا ىلاها | ناك ءاروس ةماقتسالاو فاصنالاو كدعلاَ ةلماعأاو و

 ةبحع رصانعلا هده ميج

 0 3 كلذ

 ةلودلا ءادعا ل

 : ا
 هلو ف وهلا

5< 
 امج و هيهدم الوهئرد

| 



 2 ( ةيلعلا ةلودلا ران ىف

 - !١
 ميمي نَح 9 ٠ىط ولأ

 ءا لل
 1 اد ريغ ادهنام رلادس زل 4

 رو

3 0 
 ىلا عت هتمحر و (هللاةمح

 معقل باح
 ا

 حور ماو سام

 0 + .٠ ٠
 ريعو (ذو ومْلعَل لام قلك وز

 . دثنلا ادب مالسالاز ذاءأل



 فى مم6يعلاع مم امولخ مم دعاسم مدعأ عدوا ا

 را ركل كعب تادعاسم

 او هذ: ا ل
 جاعن هلل لاق لف و ةللااسس

0 
 , !4:ءاصخ هلل



 3 1 أ
 ردع هلق ةنيسدحأ) ا 9

 تدني أ ةرح م
6 -. 

0 
 0 : 2 * ب هةمدح أه اوم م



 ( ةيميلملا ةفحتلا ) 7

 وهو ف اصملا لك نعارو 0

 ممولاو 1 سفانتلا ادع نأ ل هنع ىهن اواع سد عونمللا

 آلا ءالبلاو نيبلا لالجلا ره اذهو 00 3

 رغتلا نيع

 مال مسالا لهأ هجوهبوشلوابعايضو داليلا 8 يديحولا ببسل اوه ا

 واذخترو اهوحمب مالسالل ةلئاقلا ةلءلا هذها نك رادت نأ مه نأ 1 اموم
 كاع هللا ف براحتلاو دضاعتلاو نوال |او داحتالا يس داشرلا قرط 9 دن

 امل اعايناو ( ؟يوخأ نيب اوحلصأف ةوخا نونمؤلا مز لات ارنا 6
| 

 .٠ ع 3391 53 ||

 سو هيلع هللا للص دللا لوفر لاق لاق ةرب , و يف درو

 زواحتما نياةمايقلا مو ىلاءتوكرايت هللا لودي)

 كلذ ا تارتيالو (ىل |اذالا لظال

 ماود اهم دوصتملا سئاسدلا مهنرغيالو لايتغالا نم دالبلا ظفح هيلع بترقي
 ىنكيام كلذ لاثمأ نم انيلع ىم دقلو لايتغالا 00 نيملسملا نيب قرفتلا

 اعلا م نم مالسالاع اماع تارمذح لعلو انل ظاميال

 براحتلا و ممل داحتالاءايحأ يلوطسوتب امراغمو

 00 1 هم .هالسالا مالا هب وظعي اف ماتلا صالخالاب

 طخ نيس ةيدشرك او "5 قتلاةمهلا هذه

 موءامنالا ةيرو مهما ثدح مب ماع ص ورفأأ ةيفي ل فاو اوماقدعف

 معالا ةفاك نم 1 َّك ١ هلا نوُعاصْللا راص دق ةلداو لأ 7 اعلا ىدل

 اه 2.
 فصن نم 006 هيل 0 0و نييحرسملا ىلا نم 0 أئبارشلا ان لوبام م 0 6 و

 6 ممايق نم مهلك ع : للضا اذالا ء الؤه ةياعا م دا اينغال ا ىلك طومالا راع 8 ا ءِلعء ا 7 و

 الفالاو ماردلاب الا نوكي التاجاملا ءاضق ثيح هريغولام نم بلا هلا
 نيماسملاردق طاطخ الدب 2-5 ولا تيبسل لانا مل 00 اك 6م مال اسال ةمظع ةذاع دولا



 ا ةلودلا مران
 ع

 ال هلا نأ ب1 تيس اعف ةيصم
 ا 2

 نيذلانييصنال ةنتف اوقتاو ) يلاعتلاقو ( مب

 ةريصصملا اعل ان ظن ولو

 3 تف اذا اذكهو ليلقلا الا

 افةةفتسملا4 م الا ثم
3 - 3 

 | ىلا غلب دق
0-7 

  3مك ١ |

00 

 ىلا ةماعل تاداع 0000 و مثولاو ب هلآ هيا[ فاذا امه :



1 

 رغلا ةنيل ةقوفش ةفؤرد 0 را 5 ل

 لتفلابنأ قويفلاوندكلا١ مقر كك ةيتاع ةيصاعب وعش

 نم مارطا زك و
 2 ل 35

 مديلا نمو هللا ن م

 2 ٌا و
 0 بان درا

 لاوخالا ة ةميقتسم م يف ةلاظ ةر , اح ةم 0 دح ودل 3 و 5

 19 2 ةعنطم قلاغت هللا لاق دقق جم م اعيلو نو 00 أب وعم 3 هلأ كوأَو وهل امس
 ور ُ تاو

 ص يكل تابعنا اذا راصتخالا و.( اضعب نيلاظلا كس ىلو كلذ ١

 - 8 هه ٠ ا 5 11 اع
 مهادق الو 50 صعب دوجو يان 5 اع ,

 عاد لكو ةاعر مهناف نولمعي |
 .ء 5 5 : 2 ١

 ن1 ةالولا ءالؤه ملعب تنزف دخلا ثب دملا َّ ءاح جهت ر نع

 دارفالا ةيلؤسمهبشنال ىلاعتو هناحبسقلاخلا ىدل مهيلؤس اور اعنوأ رول
3 3 6 

 )ا أ 2 ةدحاوةملك اوملظ 0 كر ةلغماد 5 اظ لأ ردع ذر فلا نال
 م زاوم ةفك ىف ن وذلا هذه هلل عضو اذ اداؤ اذ سوفنلا نم« ن نيدام وأ 1 الل 1

: 100 َ : 8 3 2 - 
 9 كاردأ امو ةيواه 4ماق هنزاوم كتسح نعهو ( لاحلا لو 0 ا

 ىأ نع ف ملا فردا يف درو 3 هفاو ركادكلا 1 هللا | 5 :يلف ( ةيماح ر ل

 هل كالا نجا 0 هبل ع هللا 0 هللا ل لوس 0 أى قرذقل كيهدس

 ِِء 2
 م مهدعب او هللا ىلا سانلا ضغب ًاولداعماما ا هدنع 2 داو ةمايقلا مون ١ 0 معا | داع ن1: أ 0

 1 هللا ذاع غ نع 17 مهدج_حع
 5 )ع 0

0 



 مزن المؤأ دالآ] 4 / 1 00-
 ٠ 1 و 3 ا

 0 دف جا :] 35 2ص
 0 2 . 2 مغ لثك ريبكل 7

 1 ا ١ليع 8 7 2 44 ما 1

 ةلدتف لعشا ل>ر ل هين 20 84 0 رحفناف ةلئاه ماّعلأ
- 

 9و سوفنلا كاخلا مظ . قل ذك زر لثك ؟ريكل |

, 1 
 ساتل نم فولالا اب كلخأت



 ( ةيلعلا ةلودلا خرات)

 لوالا نامثع ناطلسلا ١

 كب لرغطرأ نب كب جب واس نب ىزاغلا ناخ نانمع ناطلسلا وه لوالا ناطلسلا
 0 اذهىلاو ىطسولا ايس اب ىبأق ةليبق نسثر بلأا يف نب كب هاش نايلس نبا

 :عمو (ناخ ىبأق) مهماقلأ تناكو هيف فلتخم هدعب امو ح.يحصلا بسلا

 لعاواتسل انسسآ ىصقأ نم رتثلا رهظ امل هنا مهرهأ نم ناكو 2 ىباق ناخخ
 و نم ه | ناعل 5 رحاش بهنل لاو نليلا او لتقلاب اهم 5 0 ةيمالسالا داليلا

 ق لوضانالا لا نسراف اغل أ! سد راكع درع غلانلا ةيظعلا هتليمق ناهام ةنئيدم 5١١

3 
1 
 مالسلا كزأو ةالصصلا لضفأ اهبحاص ىلع ةيوينلا ةرجهلا نم عباسلا نرقلا |

 ناجحبب رذأىلا اهنمرخاه ةئيدملا كلت نم اوبرقو رتتلا رشتنا الف طالخا ةنيدمب ماقأف
 ريع ةعلق مامأ ىلا هتليسق عم راسشف ىل_صالا هنطو ىلا عوجرلا ذارأا حّيْم دعو

 تاو هاش نايلس هيف عقو تارغلا رمت مهر ومع دعو هئزاؤأ ذب نالو لاسعأ ن

 نيكَت روقنس مهو دالوأ ةعبرأ هل ناكو ةروكذملا ةعلقلا تت نفدو اقيرغ

 كب لرغطرأو لاوحأ امهل ملعي ملو امهنطو ىلا اداع تاذهو )١( ىدغوط نوكو
 لحب مهمايخ اوعضوو لؤضانالاب مورضرأ ىلا ةليمقلاب اراس تاذهو نادندو .(؟)
 ةليمقلا ىلع اسر كب لرغطرأ راصو (م) (  ىبارحد روقجوامرص ) ىمس

 هل اّيسم هنم سلي ىقوحلسلا نبدلا ءالع ناطلسلا ىلا كب جواس هنبا لسرأو
 بلطلا هلياجاف لوضانالاب مظع زج لع اناطلس ناكو مهيشاو ىو هتليمقلو
 راحت تناكرتتلا نم ةقرف نا فداصت مث هيبأملا دئاعوهو كب جواس قوتو
 رتثلا ىلع هتليمقب محهف مهيلع رام كب لرغط رأب اذاو نيدلا ءالع ناطلسلا ركاسع

 امهميداو ول( 6) روش كساو 3 ءئاموط) ْن نيدلاع الغ ناطاسأ ١|هًافاكف هع ره 7 م.اومز مناف

 هديفح راصق ةنس 4٠ قوفرملا نم اغلا, ةيرجه 4٠+ ةنس ىف تام هنأ م قو

 ءارحص ىأ (م) ب ناقع ىلحر ىأ )0 سيشلا ةعلط وأ زاهنلا نبا ىأ )0(

 ةروهشم ةئيدم ىهو ةعدقلا ةئيدملا ىأ ) 39 بصقلا ةرقن



 عم ( لوالا ناثع ناطلسلا )

 اهدلخ ةيئافثعلا ةلودلل سسؤملا وهو ةليبقلا ىلع اسمر (1) بلأ زذنوكن امثت
 نا كلذو ةنطلسلا هتملوت لسق ةمهملا هغئاقو ضعب رك ذناو نبدلا موي ىلا هللا
 اهرقم ناكتلا سنتر ةلود ىنعأ ةينيطنطسقلا ةير وطا ربمال ةعباتلا تانالولا ىو
 اؤاكهتليبقو نامثعل نورواجملا نوير وفكتلاف روفكت ىمس ناك هناتسالا ذمتقو
 ىت> هلرضنلا نوكي عئاقولا بلغأ ىفو ةمواقلل رطضيف هستليبق ىلع نودعي
 ةنطلسلا كلام ىلا هيستكيام مضي راصو ةريثك تاهجو عالق ةلجب ىلع ىلوتسا
 (6) - (ىراصخهجورق) ىلع ةيرجه 1/6 ةنس ىف ىلوتسا هناىّتح ةيقوجاسلا
 فاح ةءقاولا هذه ىف هوخأ دوشتسا املو ةيطخلا ىف هل اوعدو ىزاغلاب هويقلف
 نا هليصفتو نامثع لتقب ردغلا داراف ةوادعلا لاحف:_سا نم كح هلذ روغكت
 ننساكم بوسي ائطان هل اقيددصو نائئعل انفو ناكو ابق 51 مكاح لاخيم ةنموكا ىمس ةوعدلا لوسر ناكو هب كّفغلل الاجر ٌدعأو راكيب رقاح ءارحص ىف ةجوال ا ك0 قل ا 0 نافع اعدو 1484 ةنس ىق (راصراب) روفكت ةشاب جوزت روك ذملاروفكت

 كلذ ىلع نامثع هركشف ىونم وه اب ارس هريسخاف هتءورعو هتعاجشو هقالخأ
 ةقرف عجب هنا مم زرمض ىل لصخبال هلل تودي و رفحا ىلا هل لاقو ةوعدلا ناجأو

 نيك اسم ىز ىف اعاجش غ٠ لسرأو انيك م هضعب لدعجو ناسرفلا ناعجُد نم
 مهملا هتراشا لاح ةعلقلا طبضب مهسأ و كح هلب ةعلق ىلا
 نمم ةعلقلا طيصضب هانأ لوسرب اذاو اظةيتم سلجو ةيلولا ىلا بهذ هنافوه امأ
 مهألوصو دنعو هءارو اورهظ ردغلا لاجرب اذاو رارغلا هيش رهظأو ماقف مهلشرأ
 امو سورعلا نامثع ممْعَف ردغلا لاجر مزهناف موعم اولتتفاو م-ويلع رهظ نيكلا
 سورعلاتيمسو لوك هن ةعلق اضيأجتفو ةعلقال اظفاحم لاحلاف لسرأو اهعم
 هساورب ىداورمت ىهفل نحذلإ دخلو رووشملا هسو رب رم ىريك تنب ىّتلا ىهو لوالا دار ناطلسلاو اشاب نابلس هنم تدلوف ناخروأ هنبال اهجوزو ردو

 هتافو رك ذ قباسلا كب جواس نيا وهوراهنلا تامرهق ىأ (1)
 لوضانالاب زوهُشم لت )0



 ( ةحفلفلا ةلودلا وات عفا

 344 ةتش قو هس زين اهلعب تاخروأ نفد ةنوفدم ىقو اهيشأ ىلع رافؤات

 ثاطللا تومب ةيقوخلدلا ةنطلسلا تضرقنا ةيداليم 39 قفاوملا ةيرحه

 هنأ اودرقو نانعالاو ءارزولاغّةجاف ةيرذ الب ةينوق ىف قوجلسلا نيدلا ءالسع

 ملط باجأف نهالا اذه هميلع اوضزغف ىزاغلا نافع ىوش ةنطلسلل قيلنال

 نييرؤفكتلا نام )١( ربع ىيهتنطلس رقم لعحو جيراتلا اذهؤم اناطلس راضو

 ةعكرادكخو لسكر ادكعو سؤ هزظا رادكحو هدئوزب رادكح مهو عنرالا

 ةنطاتنلا لحم رمش ىكي ةسئيدم ىلع اومجهو نافع ناظلنلا ةاداغم ىلع اوقفتأ

 لتسكر وقكت لتقو نوقفتملا مز#الاتق دعبو زاضخ نوييق زاوخ ناطلننلا ةهلياقف

 ىلع ةنعلق ناطلشلا أشنأ ٠107 ةنش ىفو نورا ىلا هتكروفكت بزهو

 امالعغنيعو ن الا ةدوحوملا ةيثدعملا ةانملا نم ترقلاب ةهسوازب نم هةعاس عب 8 ةفاسم

 ارادرس تح تايلب هكوام اهل نيعو ىرخأ ةعلق أشنأو روبت قآرغصالا هيأ نبا

 ةقرف ىلع استر تاظلتنلا:«فيعف دوهعملا لاخيم هشوك لسأ دقو . هسو رب رضاحف

 قل رذاجو ةكمغلو زاضخ هرق ىلع ناطلسلا نت ناخروأو وه كوتتساف نشيخلا نم

 ةرق ةغلق ىلَعَو ٍفرشملاب راكيب روفكتو (2) راضخ قآ ىلعو لاتق ريدغب هحبكيو

 كلذ تنقعو اعاص هد ؤرز ىلع تاحروأ ىوتسا اذكو اهظفاد رش دعب شح

 هللا ةجنر قوت 3 مزلاتع ناخروأ هنأ ىضوأو / ةئسويف نافع ناطلسلاّض سه

 ناظلنبلا اذه دلوم نا ةييزغلا تافدانضملا نمو +53 .ةنسىف هدلوم ناكو هنلع

 نش هقلخ ىف هللو ةدحاو ةنس دادغب ىف نيمدسابعلا ءاغلتلا ضارقنا لبق.نأك

 د( مهتاهجو كولملانم ناممَع ناطاسلا ىرصاعف ءاسسأ ]6

 ايوزوأ

 ةناتسالا ةيروطاربما ىأ نسنئزب

 سوخولولاب لاخيم ٠.٠.٠٠٠

 ضيبالا راصحلاىأ () ةديدجلا ةثيدملا ىأ (1)



 ماو ( لوالا ناهع ناظاتتلا )

 ٌلاثلاس وقي ريدنا لاخيمهننا مث سوغؤلولاب وقي ريدا

 ماح ٠

 غراو مت

 ىالم 3 رشع قذاخلا سنوغلاهثبا 7 عنبارلا دنت كرف

 عبارلا نسرالو مث زاودا رودنق

 مث سودراشير مث عبارلا دازوق م

 ناخردابم ديعسولا 5 هلي اددردو# 2 ناخنازاع دوم 501+ 5 ايسا 0 2 م : 8# ا 5

 وتين هعلخ دعلو عا - ناخوقنم هنأق هلياق .٠

 نافع ديغس وأ هنبا مث نيدلا لالج ناطلسلا ٠.........



 ( ةيلعلا ةلودلا خران)

 كلملا ناطلسلا مث هتلاب ىئكتسملا مث ىسابعلا هللارهأي املا ..
 ءافلخ ٠.٠ ء.. 0 رضاللا

 ماكح .... ن امنع ل ايضولا هنا م قلاخلا دمع نب ب وقع 2

 لوالا ناخروأ ناطلسلا +

 ىف ةنطلسلا ىلوتو 3. ةئس ىف دلو دقو ناخروأ ناطلسلا وه ىناثلا ناطلسلا

 تناكو هئس موه هتئطلس ةّدخ هنس 7 رجلا نم اغلا 77 ةنس ناضمر 17

 هل ض َرْذَو هل ايزو نيدلا ءالع هاخأ ذختاو هسورب مث. .رهش ىي ال وأ هتمداع

 لسرأ .*7عال .ةنس ىفو . ةينافعلا ةلودلا فريذو لوأ وهو ةيرادالا رومالا
 ىنبناو ناخ روأ ةيراحم ديم زأ روفكت ىلا اهظع ادادما ةينيطنطسق روطا ربما
 امهترصاعمو ةردنق راصح ىلع لأ روكرو وقو ىزاغلا نجرلادبع ءاليتسا كلذ ىلع

 ءهدشرت ىزاغلا نجرلا دمع ىلا اب ودكم اهظفاعم ةثبا.تلسرأف سوديا ةعلق
 متان غاتغلا هلا راشن | :ىزاغلا لسرأ و اهبيسن تحتفف ةعلقلا معتفل ةلممسملا قرطلا

 نجلا ديعب اهجوز و ما ركالا ةياغ اهم رك أف ناطاسلا ىلا ةر وك ذملا تذبلا عم
 ىراص> نويقو ديمزأ هسفنب ناطلسلا حتف 728 ةنس ىفو روك 5ك ذاا ىزاغلا
 ةناخ برص حتفو ةرادالل انؤاق نمدلا ءالعرب زولا نس 764 ةنس ىو اهريغو

 ماي نيلسملا ن ا لع كم اندم .هنأو ناخروأ مس أب ةريش نكح ادوقن برضف

 ىو ضعبلا لخدف شدا ىف لوخذلا ىف نيلسملا ريغ رثخو )0( 000

 قيبمزا ةئيدم حتف اهنم جنن نياسملا و ماورالا نيب تاشوانم تلصح | ةئس

 امحاوضف توئكاشلا ماورالا ملسدقو اظذادع ناطلسلانبا اشابنابلس اهب نيعو
 ناهلس هلدينيعو نيدلا ءال ءالع رب زولا ف د ول ماعلا اذهىو راو دل ظفذاحلل مهسفنأ

 هئم هلقف حلصلا ةي طخئطسقلار روطاربما باظ كلذ ءانثأ ىفو روك ذملا اشان

 ناطاسلا لغتشا لب بورح لصخحت م 5:6 ةَّنَش ةياغل 1 00 نمو ناطظطلسلا

 ديدجلا ركسعلا ىأ (1)



 مو ( ناخروأ ناطاسلا )

 نهذو روطاربمالا عم حلصلا ناطلسلا دّدْج 1/43 ةنس ىو ' ةيلخادلا ماظن
 داع مث روطا ربمالا ةليقتساف هناتسالاءامأ ايس“ اي ةئيدم ئهو زاذ وكساىلا هتلئاعب

 لوأ اذهو ناطلسلا ةداضمىلع كيدنولا ةموكح عم روطاربمالا قفتاكلذ دعبو
 اشاب ناهلس هننا: ناطلسلا نيعف نييئاعلا ةداضم ىلع نييحيسملا ٌكوام نيب قافتا

 ءارهالا نم اههريغو ىليا جاخلاو لاخيمهس وك هعمو ىلمو رموعىف ارادرس ريزولا
 يأ

 تلصح كلذ ءانثأق و لويبلك ىلع ولوتساو ضم ءالا ر يلا اوريغ اود ةنسفو

 الاحر هلا لسزأف ةناعالا اشأن ناقلسنم نلطو لا لإ روطا ربمأ 5 ةلثاعو ةنقف

 هيراعم ىلع اودحتا قالفالا وراغلبلاو برصلاو و رجا تامو كحو و ماورالاب اذاو

 / 6-2 ىلا اشاب نابلس رطضاف مممىل اغلا قافتإ اذهو اور ر وأن م مه هدرط و نييناعلا

 تمدهف هب مظع ةلزاز ك كلد ذ بقعأو 9 مع لع رصخ ا فيشع لاتةودعنو مهتلبأ اقم ةعزس ١ 5

 غاطر وفكت جتف لب ب رخلا نع اشأب نام 1س

 تاهح حتف ةفداصملو اضي وعت دون عفدب كلذ دادرتسا ماورالا ب

1 
 ةمظع ةرحش هسرف مداصت كلذ يقع ءو دادرتسالا متد ل ىليأ

 هبال نزلا ربخخلا اذه لوصوتو 7 ةنس كلذب تاق هدمص ءانثأ بل ا

 ناملسو دام انالث هدالوأ ناكو ةنس.نينامرمتلا نم.اغعلاب اضدأ ىفوت 3 ناطلسلا

 أ ريغص تام ريخالاف مسأقو

 لوالا قافتالا

 ىناثلا قاغتالا



 ولم : قالس انهنبامث ايئاملأ روطاربم نياعد ءارلا لراش من ىولا 0

 اتيتمنا

 هايترا ناطاسلا

 ءالع ناطلسلا . . :

 فرشالا كلملا هعاخ كاسل روضنملا كما دكا ُُع ردانل 62 1

 هعاجش دعب 2 نيدلا نام رصان كلملا هع دعت 3 نيدلا ءالغ

 مث نامعش لماكتلا كلم ُُ كاملا مى نيدلادا.ع مل حلاص كلملا ]قو

 نسح ناط طاسلا مث رفظملا

 فسوب هع هعلخ دعنمت نسحلاو 3 ةنبا مث نافع نب ديعش ول ل

 ىبب نم لالقتسسال اب كلم ناهلس تبائثوبأ مث ملاسوبأ مث
 .ءو.رو رم رولا هلام :

 لوالا دا ناطالسلا ٠

 ند ةئسسلحو ع7 ةئبس نيف دلو دقو لوالا داره ناطلسلا وه ِثل لاثلا ناطلسلا

 ماظن ىف ٍديتجم وه امنيبو .ةنس مز هتنطلس ةّرُذ ةنس مو رملا نم اغغلاب



 ء:١ ( لوألا داره ناطلسلا )

 نس رواجا نييحسللا ماكح ةيقب عم اودحتا دق )0 نام رق دالواب اذاو ةيلخادلا

 َّق هرقث|ةعلق ىلعىوتساو مهمزغو ناطاسلا مهلتاقف قيسنزاو ةسور ىلع أاومحهو

 ولردناج ليل نيعو اركساع وس )2( هلال نيهاث نيع امج ةئسؤقو 1/3 ةئس

 نم لوأ وهو شيحلا ركاسع اياضق ىف رظنيل ( ركسعىضاق) ةفيظوب ةسوربىذاق

 هذهو !ثاينيدلا ريخي دو ىمظعلا ةرادصلاىوت اهدعبو ةثدحملا ةفيظولاهلبب دلقت
 ليي أ ياحلا ل سرأف ةيدودحت اشوانم تلص> حث ةيلعلا يترلا نماذه انرصعىف ةغيظولا

 ناشكوهقوتعدو زاغربو سوغربو ىللسموىلر وجو روطيب عالق حتفف كب سؤوئرواو 5 هاو .0 . : 1 هوك :

 الاىلا ةريهشلا ةمظعلاةيردأ ةئيدم تحف 1/18 ةنسنم ةدءقلارهشف 2 .ت<دلا]

 لحاوس ىلع كب سونروأ نيع 716 ةنس ىفو اظفاعحم اشار نيهاش اهل
 رب اجلا ناطاسلا داعو اهحتفف اهعباوتو ة:جاموك حتتفل ةيب ونحلا 006 / 10 م 03 1

 اهلوح امو كاذ ذا قمور لام ىف هيليف ةشدم [ شاي نيهاش حتف الو ةئس

 ٌنهلوخ امو هنشومو هتتشمو ركساتمو روريس ناهج ب سولروا حصو نا ل ل ل ول مك امموا زروال تافحانا قووررا م
 كبس روأ انف نيعو ةدحاوتيالو اهعباوتو عيرالا تاهملا هذه لاعأ تراصو . 0 وم د . 5 1 10 فم . 0

 5 ب |

 لودلا تقفتا 33 ةنس ىفو ءاسهالا ريمأ ةيترب هيلع منأ نا دعب اهيلع ايلاو

 نم لك باجاف ابايلا ساقلاب ايروأ ضرأ ةعطق نم نيينادمعلا حارخال ةيحيسملا
 مش هرك اسِع اوعج نا دعبو قالفا ماكحو ىرصلا كللمو هن_سوت كلمو رجلا كلم 1

 اليل كب ىليأ ياحلاو اشاب نيهاش مهلباق ةإفغ نيح ىلع داليلا ىلع اومحهو
 قو اغلأ ٠+ نيقفتملا ءادعالا رك اسعنزاكو ديدش لاتق دعب اوتتشتو اوُسهدناف
 ءادعالا ماظن لالتخا الواو .فالآ ١( نيينافعلا ركاسعوافلأ م. ةياور
 مهب هللا ةيانعو مهطابض تا ريبدتو مهتعاجشو نيينافعلا ركاسعلا ماظن ندحو

 اغيب ةعلق هسفن ناطلسلا حتف ٠/9 ةنس ىفو مهولذخو مييلع

 لوضانالاب فئاوطلا كوام هيش ءارعأ مه (1)
 هرعص ىف ناطلسلا ىلع وهو ىبنرع ىا )0
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 9 ا 1 5 0

 هدالوأ نيخو ةيريصخل هشاو سرادمو عماوج ءانمب لغتشاو هسو رب ىلا داع >

 ءوسلا هل نووثي ماورالا نأ هغلب امل كب جواسو ىبلج بوقءيو ديزيإب

 ارقم اهلعجو ةريهشلا ةيارسلا اهيف أشنأو نوكيام ارظنتم ةنردأ ىلا هذ

 هناعالا اويلط ءادعالا نا نيبتو دودملا ىف تاشوانم كلذ دعب لصح مث ةئطلسلل

 قوتسا ىت> ّدحلا دعاس نع رمثو ناطلسلا بضغف اهب مهت دعوو اينايسا ةلودؤم

 ىراصح راكب و اسلك قرقو سوديأو ىلوينايو هجيكي تاهج ىلع /1/ ةنسس ىف
 ةيربلا ةوقلا داحيا ىف دهتجاو اينامسا نم ماقتنالا ل - مزع مث نهلوح امو ازيوو

 تاشوانم تلص> امالع ة:س ىفو امالإ ةنس ةياغل ةيلخادلا حالصاو ةيرحيلاو

 وقام» تاهج ىلع ىل وّتساو مهيلع رضتناو اشاب نيهاش مهلباقف برعلا دودحىف

 مظنتو بيثرتل وقامسىلا ناطلسلا بهذ اماب# ةنس ىفو امهلوخ امو ناّيهاو

 الو برح ريغب هتكلمم ليدنسوك كاح نيطنطدق هل لس هباهذ ءانثآ ىفو اهلاوخأ

 لال ةخس قو هسورب ىلا داع مث اهيلع اكاح هئييعتب ناطلسلا هأفاكف عازن

 هعمولاخا ىف ناطاسلا ىه ذف هزيبو تاهج ةينيطنطسقلا روطارتما لاجز بهن

 ىح هرق ةنيدم حف مث ٠ اموي رشع ةدجن اهترصاع دعب هين ولب .عتفف اشاب نيهاش

 الاله ةنس ىفو ةنردأ ىلا داع مث روطانربمالا ءادتعا ريظن ىف نك هجنتلا ةءلقو

 تاهج ظفحل مظعالا ردصلا اشاب نيدلا ريسخ نيعو ىزاغلاب كب.سوير وأ بقل

 حتفف روكذملا ىزاغلا هتيعفو دودحلا ىلع ىّدعتي نم دالب ذخأو ىلموز ىبرغ

 بهذ 1/01 ةنس ىفو هشحب داعم اهل ني رواحلل ضرعتيملو اهلوح امو ةلاوق

 اذاو اه-الصاو ةيلخادلا ماظن امهلاغتشال ةسورب ىلا مظعالا ردصلاو ناظلسلا

 ناطلسلا بضغق ا/الا/ ةنس ىف ةلودلا دال, ىلع طلست ىرازال برصلا كلم

 الاويرخلا ىلا هاعدف لالا ىلا ىزازال برهف برصلا دودح ىلإ هسفنب بهذو

 هنم بلطف شرن ةعلق ىلع ىوتدساف هلباقي لف هل اييدأت هدالب ىلع لوتس

 لبقذ ىرخأ ةرم ةلودلا دالبل ضرعتي الو وكري و عفدي نا لبقو نام'الا ىرازال

 ارداق ناك سدح شيلا ةغررغ ىلع ةسورب ىلا ادئاع هشح ىحسو كلذ هنم



 م ( لوالا داره ناطاسلا )

 نيدتعمع 2 ا شحلل لاقو ةلوهسلاب نرصلا دالب --6 ىلع اليثسالا ىلع

 هأفاكف ناطلسلا ىلا ةروكذملا هتدلب هرت_كس ما- لس الالم ةنس فو
 انس ةتنس ةياغل ةنئسلا هذه ندهو ود ىلا داعو | 97 املع اح هتينعش

 مظنتب ةّدملا هذه ىف ناطلسلا لغتشا لب ةلودلا دالي ىلع دحأ نم ءادتعا لضحي مل
 رع ةنسفو اهلا اهنمو ةسروب ىلا ةنردأ نم لقتني راصو ةيلخادلا تاخالضاو

 ناطلسلانيذي ريال هتنبا و زت لوضانالاب فئاوطلا كولم دحأ نايمرك نبا ىلظ
 نوهقاحاو ىلناشوطو رو ىرك ١ ىعاقبو |ىسو هيهاتوك قثيدع هدالب نم اهزهحو

 كوام نم مه نذلا نامرق دالوأ امأ كلذ ناطلسلا همم ليقف ةينامعل | كلامملاب
 ناطلسلا لسراف هيثوق تاهحىف ةلودلا كلامغىملع نودع و راصف اضدأ فئاوطلا

 : تا و ل واطي 0 0 يس و 1 ب دالنلا ةرم هقوقحح ى رس مومف دمج عب نيد | يشل ٠ هلا اصوصخم اريفس
 هيلر اعلق حتف كلذ ءانثأ ىفو ةلودلا كلامج تقحلأو لءقف اهلوح امو هيرانشأ - 1 11 . 21 ٠ . - ١

 ارباب ةنسىف و نورح لصحت ل ةئس ةياغلو ارت رومت ةوهج رثسذامو

 ركسعى ضاق اشان ىلع هئبا هلدينيعو هحبكل ىف مظعال ردصلا اشاب نبدلا ريخ تاه

 ال ةبيرغ ةمقاو )“
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 وهو هسورب ىلغ اظفاحم كب ىواس هئبا تصن نا دعب ةنردآ ىلا ناطاسلا تخذ

 همساي بطخي نا سيطالا سعأف ةئطلسلا ةذل هل قع ىلع تلوتساف باش ذثمون
 دلولا زهجف هسورب ىلا اعرسم داعربنملا نا غلب امو ىمالل ةعاط لعفف

 عقوف ل ]هي ف هدصتي نم هيلا ن راطلسلا لسرآف ةشأ ةيراحم هعاطأ نم اشددع

 هيبأ مامأ رضحأ املو رسأ نأ دعب داولا ركسع مزهناو هتك ىداو ىف برحلا
 ناظلسلا ركف ىف لاجف ىدالا رياغي امب هيلع درف عينشلا لعفلا اذه ىلع هيتاع
 ناك هنا حضتا دقو هيلع ءقغب صهأق نيلسملا ءامد اة امشس نوكت هغا هب ١ نأ

 ةكلمملاهنم ذخأيو هانأ ىصعيامْم لاكن ا ةينيظنتطسقلا روطاربما نباعم اقغتم
 لعفو هبلغو هناعاف ناطلسلاب ناعتسا ىتح هنبا ىلع رصتني ل ةناق روطاربمالا امأ



 عبارلا قافتالا

 نسال اتا
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 حقي ريالا هءاجو هنردأ ىلا بهذ 74 ةنس ىو هدلوب ناطاسلا لعفام هنناي

 ريثما هءاج مث دودحلا ىف ناع>شلا داوق دحأ قالب هذئيأ ةف رغم هيف وص

 ديج نب كن نيسح نم هارتمه قيسام ذخأ ىلع ه دن ّدم نامرق نب كن ىلع ناب

 هينوقحلا هلوص وبو ىلمور ركاسعن هيلا باهذلاب ناطلسلا عرسأف هركذ مّدقتملا

 داعو هنع افعفوفعلا يلطف هناوسعأ لمث تتشو روك ذملا كب ىلعرسأ

 كي ىلع برحي ناطلسلا ةكلوغشم ىرازال ب رصلا كلم ذختا 749. :ةئنس فو

 ناطلسلا نأب مهارغأ نا دعب نييحيسملا ماكح عم قفتاو دهعلا ضقنل ةدرف

 مهيلا لسراف دالب ضعب ىلع اولوتساف نامرق نباب هلاغتشا عم ةمواقملا عيطتسيال

 قبس ناذللا ةردوقشاو هرتساس املاو ناكو اغلأ نب رشعب اشاب نيهاش ناطلسلا

 اه دالب ىلع نييلاو امهنييعتب اهأفاكو ناطلسلل اههاضرن اههدالب امهيلست

 لسا هديشو اشاب نيفاش ل وص وبف ىرازال عم ارس نيةفتم 1 | | اقلمت ه-ةلباقع اغ

 هدالب نم بهنلاب هركسع انشاب نيهاش صأف هدالب ىلا هركسعي ىرازال عجرو

 ربخي نم لسزأ ةردوقشا ملاحي اذاو هنع اوقرفتف ةلو دلا دال بهني 2

 فلأ والا ركاسعلا ا نكي مل اشاب انيهاش نأب ارسس برصلا كلم ىرازال

 رشع ةسوو هعم ن 5 أ اولثقف اشاننيفاش ىلع امحهو هملسول كلمعم ىرازال دةاف

 دصض سمانا قافتالا 12 هب وعص لكب اشاب نيهاش احنو ةقرفتملا رك اسعلا ند اغلأ

 ةتانبحاوذ لوبق ناطلسلا نم ةينيطتطسقلا روطاربما سلا ءانثالا فو نييئامعلا

 كلذهنم ليقفامهندب هئارقلا طي رلبوقعي و دب زيإب هيدلواناتنثالاو هل نهادحا ثالثلا

 هانأ هرك ذ فن “ألا اشاب نيهاش ربخي اذاو رمش ىكي ارحصيف حارفالا موسر ىرحأو

 ةقرغب هرثأىلع ايبأبم بهذو افلأنيثالث ياما اشاب ىلع لسرأ لالا ىف

 لبقتسا مث .ىنعشو ىؤن رتو ىداواربعالق م | ردصلا حتفف رك 5 اسغلا نم ةيظع

 هرتسلنمو ىلوي كب ك اج وتاجوص 0 2 ٠7/8٠ ةنس ىفو ناطلسلا

 نم الا ىهام اشاي نيهاش لا 1 ةداعلاك ىناطلسلا شيخا ىلا ىحبستملا

 اشابىلع هيلايهذف روصحلا نع ىلأو نابصعلا نم هزيع فام رهظاف ةلودلا فعض



 :©ه ( لوالا دانرع ناطلسلا )

 وفعلا ىف ناطلسسلا ىدل هطسو و نامالا بلطف كوب 1 رصاحو مظغالا ردصلا

 كلذ دعو ىوغخأ : ةره ىصعل ال نأ طرعشت ليقف هركساس ةعلق ملت طرم م ىلع هذع

 صلا هلا لسرأف ىدعو ةءلقلا مجلسا لذ ردغ

 8 . ساب - .
 بهذ من هذي الو نم تت 00 هيحفرد ع الق ىلع

 طم اليلق ىلو 0 ةعلق ىف نصت هنأف وناجوص امأو

 | ىلع ىمالا ٌصرعو لمقف مظعالا
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 حوح ةنفنل و ٠
 ى 2 - ين

 اك

 داسلا قاغتالا

 ديدش فسأ كلذ بقعأ نكل تاسنرإلا نم 0 ( ةباصعل 1 0 ع ||

 نم حي رح ىب رص مأق ذا. هلاجز ةيورل جرخلاو ىلتقلا نيب رع ناطلشلا امئدب ْذِإ

 رهظأ نا دعب ناطلسلا ىدبق ليبق#ت هداه نأ اهنم ىري ةكرح رهظأو ىلتقلا نيب

 وهتاف هنطب ىف ناطلسلا هب نعطو هسالم نم ارجنخ يرخأ دق هى اذاو همالسأ

 ىلع ةينافثعلا د 3 نارلا مل ىذلا وهو هعسأو ةجر هيلع هللا ةجر لاخلا ىف لئاقلاو

 رف ةأسو ىلش ب وقعي و كب ىح وأسو د ريا انثالك هدالوأ ثآك اكو ةيلاخلا اهتثيه



 (ةيلعلا ةلودلا عرات) 1:3

 د مهتاهجو كولملا نم لوالا دارع ناطلسلا قكرصاعم ءانوفأ ع

 عر

 همسو ز

 اسنرف

 .. ليتساق

 ا

 *' امههاوب
 :, طنايا

 . ايجوقسأ

 ... كرفاد

 .انحورت

 0 امحوسا

 ايلاطننا

 لونان

 دادغب

 انروأ

 مث كب سور مث كبناج مث ىرتنلا نانزيكتاج هليمافنم كب زوأ ٠.
 لا دأسه دمس

 كولم .وقسومةقود مامذنا دعبلوالا َناولا سنرم ىناثلاردنسكلا ٠..

 تاقود 10 ٠ نوغربونايلرد نم ساتنمرا نيمسق تمسقنامث كراش 016

 لوالا ناج مث ىرثه مث قود ىناثلا راماتسرت

 عبارلا ىرئه هعلخ دعب و ىناثلا دامشر هنبا مث راون سنرب

 عيارلا ستوفلا .٠.
 سمانلا سس السن اوهنبامث ايهوبكلم مث غوربمتقوأ ةيليماف نمىلراش

 - هقاح سدسل ربلا 3 كثلاثلا قريور زاوتما 5 نادلا قفزو ر

 قانلا ةيقود ىلا تقملأ

 تب راغسه ةكلملا

 اوت اباملا ىلا تل 1مث ماسقأ ةلوج ةمسقنم تناك ٠
 ناج هتخأمث اليس هتدلاو طئاسوب سالسدال هنبا مث ىارؤد ىلزاش ..:

 اهدا

 ١ ٠ .٠ | ,' ع . 2 .

 نييسح 3 ناحليا نس سوأ ع نيس ريمالا نب نيببدع حييشلا ء.ب -

 ذجأ ناطلسلا مث نيسج ناطلسلاّمث سيوأ ديفح ىلع سشلا

 ابقيرفأ

 نب ديم 5 ركب ولأ روصنملا ُ رالاس نبدلا فيس هدعد رفس كلملا

 نييبوبالا نم نسح ناطاسلا 3 نو مالق



 ( ديزي اب ناظلسللا )

 لنبازيان ناطالسلا 3

 ةس رحلا هناك ح ةعرس كلذ هيقلت تدسو مردليب تقلملا وهادي زيا ناطاسلا

 61 ةنسف ةينأ ةافو بقع سلحو 11 ةئس ىف دلو دقو ءاذعالا ىلع هنّدُدو

 ىلا داعو شردخحلاب مأق مث ةوصوقف برخلا نادبع هلعيوبو هنس نوثالث هرغو

 ىلمورب فقلملاا شان شاطر ومتلسرأ مث ةسورنفهمسابز ومشملا دحسملا ىنب و ةمداعلا

 شاظرو.<تامأ نيدوىلا كب زوريفو ىوكسأىلا: كباشابو برصلادودحىلا ىكبرلكيب

 ةلودلل اعبات نوكينأ ديذحلا هكءلم يلطف برصلا دالب نم ضعب ىلع ىلوتسا هناف

 هنملبقف دي زي اب ناطلنلل هحيلم ةاممسملا لاجلاب هر وهشملا هتخأ جوزتو ةينافعلا

 ىلا متانغلاب داع مث قالفا ىلا كب زوريفو هنسون ىلا ر وكاذملا اشايلا تهذ اهدعبو

 برهو فاح مث ةينافعلا داليلا نامرق نب كب ىلع مداه 7/8 ةنسىفو هسورب

 دي زاب ناطللل اعبت اونوكي نا اهلهأ لطف اهرضاحف هينوقىلا ناطل!| ههذف

 دالسبلا اذكو اشاب شاطرؤمت ىلا تاهملا هذ ةزاذا تايحأو العف هل اه واسو

 بلط كب ىلع نا مث. . ةينامعلا كلامملاب تقكلأو اهربغو رهشقأ لثم ةرواخلا

 داعؤ امهعباوتو ليا عاو هدنرال تاهج هل ىطءأو ناطلسلا هنم ليقف نامالا

 م اح (فئاوطلا كوامنم ) مز وتوك ىدتعا وم ةتسىفو هسورن ىلا ناطلسلا

 ىلع قالفالا اخ ىدتعاو ل وضانالاب هل ةرواجملا ةيئافغلا دالملا ىلع ىنومطسق

 هلوصوبو قالفا ىلا ٍباهذلاب تاطلسلا عرسأف دخاو نآ ىف ىلمورن ةلودلا دالب

 نب كب ىلع محه كلذ ءانثأ ىفوا هنع افعف نامالاو وفعلا ر وكذملا املا ىلط

 انلف اضيأ ني ريثك عمو اربسأ هذخأف ةلفغ نيح ىلع اشا شاطرومت ىلع نامرق

 دعب عم هلوصو ةعرس نم شانلا بجعتف هيلا ناهذلاب عرسأ ناطلسلا ربثملا غلي

 ةّدش نم ب ورهلاب عرسأ هناف كب ىلع امأو ةقغاصلا ىأ مردلبب هويقلف ةفاسملا

 قو ٠ هسوربف كب دم هنبا نحسو مدعأو اريسأ ذخأو هسرف هن بكناف فوخلا

 تاهج يف نيقامل | ناخ زيكن اج لئابق سئز نيدلا ناهرن ىدنعت :بوع ةنس



 عياسلا قافثالا

 (ةنلعلا ةلودلا يدان ) م

 هشرحي ناطلسلا هيلا ىهذف دودحلا ىلع ةلاقنلا مايخلا ناكس سا 0

 لتقف رار مو مكاح كبنامثع هرق هاك نار ةيعلإ ترهف

 نماقحلمو داقوتون سا وسو هب رصبق ناظلاسلا مضف هنأ حا برهو ْن ندذلا ناهرن
- 

 ىوبامهلاىدرو الانهذ 4٠و ةنسىو هسورب ىلا داعو ةينافعلا كلامملا ىلا

 هيلا شدخلا لوصو لبق تام ىذلا هرك ذ قباسلا مدوتك بيدأتل ىنومطسق ىلا

 امهل وح امو نوسماصو ىنومطسق ثومدو بوئثيس ةعلاق ىلا رادتفسا هنا برهو

 روهمثملا كنل رومت ىف ا اا روك ذملارا رايدنفسأ نره ع * ةينافعلا كلامملا ىلإ

 قفتا ا نو+ ةئس ىفو اهريغو دئقرسو ناغفأ و ناسارتو سزاف موع عاح

 تا
 قافتالا وهو) نيينافثعلا م راعم !ءارحيو ارب زي وئحلاو جن رفالاو كيدنولا ماكح

 هداك ا 92 5 2 . 5 11 ١
 : : 2 ) ع صهذف ةافعلا دود+دلا | ور واكت اهنمو تبوس ى مهمغس اولسرأف )ع عيئاسلا

 رههش ىيو كينالس ةغلق ىلع ىوتساو ارحبو ارب مهيلع رصتناو مهما ناطلسلا

 روطاربما سوغواولاب قفت , ةنسىفو هسورب ىلا داع مث امهعباوتو

 ذخأو ناطلسلا يضغف نينامثعلا ىلع اسنرفو ئرصلاورَجلا عم ةينمطنطسقلا

 ّت اقيثحنملاب تاناكجتفالا برضو و 4 :طسقلا رصاخ و ىونامهلا ىذزوأالا

 ىلون ىك 1 و نرو و هش وص ىلع محشو هروطلا رجح هعم نمو ركأ كلم ربع نكل

 لياقتو نيقفتملا ةيراكم ثدح بتهذو ةينيطتطسقلا ةرصاعم كرتلناطلسلا رطضاف

 مزماو ناطلسلا رصدتنا انريخأو !ذليدش الاتقالتتقاو راص>هحالا راوحب ناشحلا

 نسف رطلا نم لثقو ةدعص ةلاحرخ ا كلم ب رهو نيقفغتملا قاب واسن رفو رجلا رك

 ناطلسلا لس 2649 ةنس ىو 0/98 ةنسرخاوأ ىف ناطاسلا داعو اعل نوانع

 رحبلا لحا وس ىلا هللوص ويف ةناتسالا ىلا ةعيلط اشاب شاط زومت نب كب نيست

 كانهاشناف روفسلا زاغوت ىلاىدر وأل /| لصو مت 3 هلمش را صح ىلع ىل وقس ١ دوسالا

 هيلع ضرعو ادوقنو اءااده ناطلسال لسراو روط طاريمالا فاخف لوضانالا راصح | 11 1 ١

 رعم قافتالا مدعو ردغلا مدلعت دهعتو ةنسلا ةيزح عقدي لحغو ايوئس ةيزخلا عفد

 ةدهاعملا كلت ىلع ةبث" الا طورشلا ةفاض ! مظعال الأ رذطلا حرتقا مث ةلودلا ىلع لدحأ



 4 ( ديري اب ناطلشلا

 دوقن برو مه) دجاسم ءانبو ةئيعم تالعت ضعس ةناتسالاب نيمسملا ناكسأ ىهو

 ريمأ لسرا ىلع ةنس قو العف هدعتو كلذر وط طاربفالا 1 قف ناطلسلا مشب

 ةفيلخلا ىطعأ كلذكو مظعتلاو ةيدهلا ليبس ىلع اغيس دي زباب ناطلسلل ى راك

 ىلوتسا مث: (مورلا يلاقأ ناطلس) ناونعو بقل ناطلسللرصمب دوجوملا ىبابعلا

 لو اماو  ركاو اسرق ددهو ناحزط هعلقو :هةددنناو ار وم و هنو م ىلع ):وضانالا امأ 21 ةااتت دومه و نا ل ةعلقو تتياف هنث ودقم لع

 كلامملاب اهريسغو حاكو كدوسسو ِناتسدركو هنطالم قحلأ انشا اطر ومت ناف

 رعالا كتكزرومت ضأ: لحفتنسا , اا ةئسإ ىف و] 21[: !ةنيس:قءاةدناغفلا

 راصو مانغلا 6 ائعمو نابوج ربمالا دال وأ نم وهف ى 5 روهشملار كنا من هل

 قارغو دادغبيىلا لصوىّت> مهك وام ىدبأ نم ىطسولاا يس" ا مال الا دالب نلس

 ناجيب رذأ ماح برق كلذكو هرثثنم ريالجدجأ ناطاسلا مهكاح برهذ نرعلا

 ناطلسلاىلا كنل روهت لسزاف ديزي, ناطلسلاىلا امهيتلئاعب ”اجتلاو فسوب هرق
 ةئس قو كنلرومت يضغف ائاخريغسل عجرو ىبأف هيلا امهجلستب

 ىلوتساو اهظفاحم دي زباب ناطلسلا نب كب لرغطرا لتقو ساوس ةعلق مده
 قوقر م ناطلسلا دّص ماشلا ىلا بهذ ُع نافع هرق ىلا اهاطع و هنطالم ىل

1 
 لصو مث كل لعب ةعلقو نضجو ةانج ققثيدمو نلح ةعلق ىلع ىلوتسا و رصم ناطاس

 كنلرومت رصختناك ف : اديدش الاتق التتفاو هشدد رصم ناطلس ليكودلب اقذف ىتشمد ىلا

 ىلا نفذ مث دادغيو نيدزام لوح امو قجنلا ةعلق ىرخ مث اريخأ

 ىدركلا نبدلارهاظ كالمأ نم تناكىتلا ناحبب رذا ناطلسلا طئض كلذ ءانثأ

 ىف كنل رومت داز م05 ةنس فو 2فسوب هرقل اهلسو كنل رومت ةياج تدق
 طا 27 8 5

 بنرحلل دند ,ا' ناط الا ءاعدؤف موب قوف اموب ةنينامثعلا كالمالا ىلع طل َسَدْلأ

 تاليكريمأو ناورش ءارهأ مهدي هند 0 يي نيلقتسم | ربمأ نس رشع ةعمو رضحف 1

 9 11 -.[ 3 ٠ #8 1٠

 اهتعلق دخا دازأو و هرعتأ ىلا تاع ر ناحو نافع ناتسدرك و ركب رادو

 مامأ (داقوت) ىلا هش ليص و و لب زيا ناط طسلاب اذاو اهظفاحم كِب ب وقعد لب َنَم

 لاتقلاب ًادتباروكذملا ماعلا ن م ةح -1 ىذ 4 ةعجلا موب قف كنلزومت سج

(00 



 ( هليلغلا ةلوذلا عرات ) 7

 نيرشعو ةثامدي رب ايزاطلسلا شدخو )١ (  فلأ ةثامتبس كنل ر ومت شيج اكو

 كنلر ومت شرح نا ديزي اب نشدج نم نودوجوملا زتثلا ركاسعلا ىأر الف اغلأ

 مزيناف افلأ نيسجت اؤناكو كنلرومت شيجشىلا اومضناو دي زباب اوكرت مهلثم ارثت

 نم سأيب ملو مزهني لف وه امأو هدالوأ صيلختب ءاسهالا لغتشاو ديزي اب شدج
 ناحخدوجم لسرأ هناف كنل روجت اما ةوبر ىلع هلاجر صاوخت عم دعص لب ٌةرصنلا

 سرف بكتا هيلا لعصو الف ديزي اب ىلع ضبقال ةقرفب نان زيكشج لسن نم
 لسراقهدالوأ نع لاؤشلاب ّجهاف اريسأ كنل زويتىلا ذخاف اردقو ءاّضق هب دن زب اب

 دي رباب ىلشاف ىلش ىنوم ىوس اود< ف مهراضحاو مهنغ ثحللالسر كنل روع
 عبار سيتا موي ىف تام هرسأ نم رهشأ ةعبرأ دسعب و ناقفملاو ردضلا ض رم

 هتزانج كنلرومت لسزاف ةنس نيعب رأو ةعب رأ رمل | نم اغلاب ةنسلا كلت نامعش

 هللاهجر اهب مولعملا هدجسم راوجن نفدو هسورب ىلا زوكذملا ىلش ىدوم هنبا عم

 ىلح دسجتو ىبلج ىسعو ىبلج ىسومو هاش ناهلس هدالوأ ناكو . ةعساو ةجر

 صه يكنل رومت هلتق ىذلا كب لرغطرأو ىلج ىئطضمو ىلج مساقو

 ناطاس ريغب ةلصافلا ةنس شع ىنثالا عئاقو

 كلامملا ىف ىلكل  التخنا لصح نه ايدي زب اب ناطلسلا :تومو رسأ لصح امل

 ىلا مه .ةنس ىف هذ هاش نايلس منخ ةنطاسلا ىلع هدالوأ محازتو ةينافعلا

 ريغب ةنطلسلا ىسرك ىلع .سسلجو ةيردأ.ىلا بهذ مث ةئي راللا ىلع ىلوتساو هسورب

 ةنطلسلا ىف ٌكارتشالا نودي رب نو ريثك لوضانالاب رهظ نكل داتتعلل افالخ ةعبابم

 ةهج اوبصتغا مهئاف نامرق دالوأ اصوصخ ةيناطلسلا ةلئاعل | نم نكي مل نم ىتح
 ىلا بهذ هاف ىبلج دج امأو هسورب ةهجف ًايتخا هناف ىلج ىسع امأو هينوق
 بهذ م. ةنسس.قو ةيحراتلا ءادعالا نم دالملا نع عذادب راصو هيسامأ

 ردقلا اذه غلببال ابرو لضالا اذكه .(1)



 فلاحتو قفتاو روظاربمالا ليأقو هباتسالا' ىلا كنل روعت نم افوخ هاش ناميلس

 اسأق هبا نهرو اهتانق>لج نثادم ضعب هل كرت كلذ ريظن ىفو عافدلا ىلع هعم

 ةيخأ دمم لبق نم ىلمور ىلا ىيلج ىبيوم بهذ كلذ ءانثأ فو روطاربمالا دنع

 دهاعمث قالفا ىلا روك ذملا دوم هاأ درطو اعرسم ةنردأ ىلا هاش نايلس داعف

 ضعب دي نم لتقف م04 ةنس ىف ةناتسسالا ىلا ةدوعلا دارأو كيدنولا ةيروهج

 ةدعاسع ىبلج سوم ريضح م١1 .ةنسفو .امامت ةيفيكلا ىلع فقأ لو ركااسعلا

 ملو ةنردأ طيضض ما ةنسس ىو: اايئاث ىلمؤر ىلا قالفا مكاحو دم هيخأ
 م11 ةنسففو هاش نايلس هيجال مث هيبال اري زو ناكىذلا اشار ىلع هضراعي
 م16 ةنس ىفو 'اشاب مهاربا هنبا ةرازولا ىوتو روك ملا اشاب ىلع ريزولا تام

 ماقو دج هيخال نولايم نيبنابقعلا نامعأ و ءارجأ رثك أ نا ىبللج ىبوم ىأر

 زوطاربمالا يلطف ةناتسالا قياضو هشيج ذخأف ءادعالا ةجاهمكلذ ةحيتننا هنظب

 ةنامسالاةقياضم ىدوم كرتف لوضانالاب لالتحالا دادتشاعم هل ادرم ىلج دجث نم

 امأ . ةنطلسلا ىدرك ىلع سولجلاو لالقتسالا ىلع مزعو هزيو ىف هشيج عضوو

 كب لاخيمؤ كب سوروأ دالوأ لثم نييناثعل | ءارعأو نابعأ ناف هوخأ دج

 ىباف ةئطلسلا دمت هيخال لسد نأ هنم اويلطو ىسوم مهشويخب اولبأقو هوعباب

 هيخأةيلوغشا ولا هل الخ امل هاف ىسع امأو هشدح مزءناو وه لتقف اولتتقاق

 ةدم اكاح ابب ماقأو اشاب نشاط زومعت دن واع هسورن:طيض ىلمور بورخ ىف دم

 وه لشتقؤ .هزك ادع لمثاتتشو م11 .ةنبس رف هبلا هذ دمع هاخأ نا مث

 ديزي اب هجواللا هيلا لسراف ىلخ دم كتل رومت اعد ماعلا اذهىفو اضيأ

 هسواجب تاهملا نلعأو ىلمور ىلا داع ميا ةنس ىفو : هنع ةيايثلاب قوص

 ةئطلسلا شرغ ىلع

 لوالا ىبلج رمح ناظلسلا ه
 نيثالثوةسح رعلا نم اعلان الإ19/ .هنسف كوتو الإ ةئس ف ناطلسلا اذه دلو



 ( ةيلعلا ةلودلا رات ) هد

 دنع انوه ناك ىذلا هاش نامملس نب ساق تىهذ ةئسلا هذه ىفو ةّتس

 سانلا طالخا نم هسعم نمي اهملع ءاليتسالل قالفا ةهحيىلا ةناتسألا روطاربما
 تاطلسلا هلم مدعلو هورسأو هناوعأ لمث اوتتش اركسع تاظلسلا هيلا :لسرأف
 كلافحلا نم اًمهتيافكب موقي ام هتخالو هل ئطعاو ةنيع فلتأ لصح امل ةيسنلاب

 ىلع نامرق دالوا محض ةئسلا هذه ىو اف امهتماقأب صأآ و هسورن ههح ىف - - 1١ . . ٠.٠ ع - .

 ميلا ىهذف مهذلب ىلا اوبرهو اران اهي اودقوأف ناطلسلا مييلا راسق هسورب
 زكاسو رم ىديبس و رهس ىيو رِغتقا نءادم مهدالب نم كدخاو ناطلسلا . 0 ءءاإ .ع : 3

 ىف كن ىئطصم هنبا بأ و مهريبك برهو اوتيثي ل لاتقب هولباقف ىلياديعس

 راصخلا لاطاملو ناقفلاو نلقلا ةلعب لانه ضم 2 ناطاسلا اهرصاحف ةعلقلا

 رضحف ةرسام هدعوو حاصلا َو روضخلاب نامرق نب ريزولا اشاب د زباب 17-1

 نم نأكاذ نيشدخلا نم برق الق هعلقلاب روصخخأ كب ,ىطصم دلاو نامرق نا كو وف ل“ 0 1 لإ 5 1 0071 أ

 م ىلا هرضحأو هيلع ضنقو اليل هلع محه هنا الا روك ذملاريزولا اشاب دي ري

 هتموكحىلا ديعأ وهنع افعف دوعدال نأ ىلع انيمب هل فل>وهمادقأ لبقف ناطلسلا

 م14 ةنس هدالب هل درو

 قالفاو رجم ةبراحم

 نمقافتاو نئاسدب ناطلسلا دعو ىحيسملا قالفالا ماحردغ م15 ةنس ىف

 ناطلسلا شدح ةرثك عاملا ىأرامو هيلا باهذلا ىلا ناطلسلا رطضاف رجا كلم

 هشج |حسو ةنم لبقف تاوتس ثالث ةريخذ عفذي نأ ىلع وفعلا تلطو فاخ
 ناطلسلا ىلا لسرأ شدحلا ةرثك كلملا رظنو لضو الف رجا دالب ىلا هب بهذو
 ىرخأ ةره هردغ مدعب ادهعتم حلصلل ابلط ةيظع ةيدهب هتلئاع نم ءارسعأ ةثالث

 مناف ناطلسلل هتدوم راردنقسا نيب كب مساق رهظأ م٠6. ةنس فو عجرو لبقف
 تاقحلمنم ىنومطسقو ىس هروكر قابو ىرغنكو ( هيسوط ) تاداربإب هيلع
 ظعاولاد جم هريزو لسرأ رايدنغنسا نام كلذب رايدنغسا هابأ رعشأو ىنومطسقتنالو



 - ( لوألا ىلح دمع ناطلسلا )

 3 كس ذأ عم رادفقتأا غنم - يا له ذفنت ملعب 0 نأ اطاسل ىلا انادهب

 هز روك رق رقاو ىنوهطسق

 بم سأقل ىرغنكي ناطاسلا

 تدتماو هسوريو ىنومطسق تاهج ىف ةإئاه

 او 010 ثا
:3 

 57 -ارءز,

 نسيقق تاعراشمو

 هسدكلا تاطلسلا
 رد 1

 /,عاب# : ةئس قو ساو ١ زوطاريم

 : 1 9 : نادل ا زذد ممشلال ىدختك ناكى ذلا ؤهو هحمل كروت
 لا ةفلخ هنأ داو ةمضاملا ةئتفلا تقو ىلح هزإ ...١ ب؟[ ىلإ « ٠ ةييعلأإ - ح

 زأ ىف امقم 6_0 ردن

 وطصم وه طبصق 5
 اخ

 اوان امدعأفر 2 ذملا 45 ]ابد



 (ةيبيلعلا ةلونلا عام ) ه4
 ىلا دم ناطليلا داعو ةيعريش ىوتتف ىلع ءانب يلصلاب نيدلا ردب.ييِشلا لبتقو

 تامو هيبرف نع بكناذ هداوج ىلع وهو ةطقنلا ءاد هارتعا مايأ ةثالث دعنو ةنردأ

 لاقي ةفارقب هسوربب هنفدمو ةعساو ةجر يلاعت هللا هجر معغ ةنس لئاوأ يف

 فسويو دجأو ىطصمو داره ةبج دالوالا نم هل ناكو ىنل رام راليج اهل

 توغاطلاب انام !مهتاف دوو فسوب امأو هيبأ ةايخىف تاج دجأ امأ. دوهمو

 ناطايبلا الا ةنطلسا | ىف هغلذ لو ىتأي اك اديرش لتقف ىئطصم امأو .هسوريبف

 مرك ذ ىل الا داوم

 ذ( مهتاهجو ىبلش دهم ناظاسلا ىرصاعم ءامسأ )لك

 اىوزوأ

 ةناتسالا روطاربما ليؤنام غول ِهلاب ...... مور

 1 اس

 سداسلا ىرتاه :. رم ء., . اريلكنا

 ٠ ,ثلاثلا فوتسرق هدعبو يناثلا فوتسرق ...... كربناد

 2 ةاننانملا

 .٠ جورثوجج وبسأ
 .. ديراودا مث,ناز .:., لاغتروب

 سمانللا سن وغلا نيتايلجسو لونان

 31 نماثلا هدمأ ثانروت هدمأ , ؛..٠ اذيدرمس

 وكسوم ريمأ ىرتعد نبا ىناثلا ليضاو سنربلا

 ىايسرب ملاصلا كلملا هدجب مث دجأ رفظملا كلملا

 امشا

 نب ىلع هدغب مث ىلالجعلا دمع نيااشيم مث نالجع نب نسح: ٠ . نولاو زا
 هزاتق يىنب نم مهعيعج نانع



 داوغب

 . ناحب رذا

 ليل ثاظاسلا
 ني ع ناطلمألا اههدعي مث كنلرومت مث ىسق رهافلا

 ليلخ ناطلنلاو
 .... ناسارخ

 ليلخ ناطلسلاو يها ربا خيشلا ناؤريشو ناتسجرك

 ناطلسلاو ىلع هجاولاو نبدلا ردص عييشلاو ىؤن> خييشلا ... مجعلا دالب
 ردح ناطلسلاو هبثج

 . نابتسنفرأ

 نف الاي مع ةنحس ىف كلملا ريرس ىلع سلخو +٠ ةنه ىف كلملا اذه ذو

 لَّسرأ هاسواع لوأ ىو (ةشوزب وةيزدان) هتكظلس رقم لعخو ةنس ةرشع ىفاع رملا

 تاغالضا ىف فبتخاهنأ مث ذز زيان ثاطلشتلا ذد+ ىدهأ ا اًفيس فراخ ريمأ هبلا

 نأ ةناتسمالا روطاربما دارأ نكتل ةرواجلا تاموكتلا عم اًهلص ذقعو ةيلخادلا
 نباىلش قطظضم وه هنأ يدي نأ ىلع همزود ىطصح ىدي نم عم قفتاف هلغش

 دن زب اي ناطلسلا خف كنلروفت ةحقاو ىف هربحخ قنقنا ىذلا ديزي ان ناطظاسلا

 زوريس ىكا كزؤوساك نم تهذ زوك هما قطضم نا مث ةئطلسلاب قحالا وه هناؤ

 نذر وأ ذالوأ دالوأ مهن كمو رنانعأ نم نوريثكةعمتاف ةتحطلسب تاهحلا نلعأو

 ناطللا زكاهع ىلع محو ناكككلا اذه لئاواب اههركذ فلاسلا كب لاخسو كب

 ووكذملا ىوطتضم زقظف اشار ديزي ا:مظعالا ريززولا ةدايقب هنردأ ةحهخ داع

 ثاطلسلا تاكو 68 ةننهس ىف هلثق مث اريزو ةحفنل هذختا مث روك ذملا رب زولاب

 3 تا وي ا ع نه اذه هافاو الف .نائرق دالوأ تاسف ءفدل لوضانالا, الوغشم تقولا افهه ىف د



 ( ةديلعلا ةلودلا زان )

 1 ل
 واةشغهيدع ناشيملا

 هوارزوو ناطلاسلا ريدف رش

 روطاربما نم ةنئتف هذه ناو ةلالا روك ذملا ىقطصم

 احا وفأ
 ا نم لانو ىل ونيلك 1 6 ١

 ره سيح جامع ف هربرو افراق ى وق دستح ماظءالا زو هقراف

 ردكدام ىلا ةدوعلا مليك ىلع ناطلسلل هدالوأ نشرو مدن 4

 اح ثالثلا 02

 ' ىلح دومك ةثلاثلاو .لوضانالا ءارهأ ريمأ اشان

 اذاو ةيلخادلا تاحالصاب ن مها ع3 ةنسيففو مظعالاريزولا
| 

 قو هب رفظف شرح كن نيسحت هيلا لسرأف هانا ريمزأ مك اح ( دينج هرق )



 هاب (ىناثلا دار تاطلسلا)

 تادهاعملا ناطالسلا دّدحو هع 0 ىلع كيدنولا ةلود تلوتسا ا ةئسىفو

 اذهىفو كيدنولاةموكح ادع ةرواخلا تاموكحلا رثاسو برصلاو رجلا قىكلمعم
 1| ها ءا[ < | .ح 0

 نسل هدوخا عم هحوق لزق ىدب صخحش رهظ ماعلا

 و داقؤلو ةواهجاما ىلع أ اولوت 5 ءامقشالا نم نبريثك

 5م مهل 6 مهتم دالملا صيلخت و مهئلازا اشاب جكروب ىلع

 - الف هلاومأو و هش الو ىلع ءالمتسالا و أس

 ظأ مهر وضحي و مهلامقتسال هن
 ع 5
 هرخأ نك اسم هتوخأ ه هعاشأ

 دو مهك اسم ىف مهكلهاو ةلافغ 71 57 1 ا كم 95

 ناينمرك نت كب توقعي ناطلسل

 ةتلادعو هأنأ هم ناطاسلاةفال طلن | رك او

 ةعلق ىلع رجلا كلم موحه ربخ

 ىمور ءارهأ هنعمو سال دالب كاح كب قاحسا نيسغف هافاو ( كلنج
 6 , 5007 1 6 . ١

 كا متشو مهقاسو مهحرخأ مع ) :سز ةهح رخا كلم شدحي طاحافكلذل

 هاا
 وا ١/ منأو لب دج نموكريوأ | عفدي نأ ب رصلا كلم

 با ةلودلل هتمدخ نس مظعالا ريزولا 0

 تهذ ممبع ةنسىفو اشا نيل + هنا هلذب نيعو تاه دوعوملا لحالا هان

 كلذ ءانثا ىفو ارملع ىلوتسا مث امون نيعبرأ اهتعلق رصاحو كينالس ىلا ناطلسلا

 رهظ مرسم ةنس فو حلصلا دقع مث ليندردلا ةعلق (كيدنولا) لوطسأ مده

 ناطلسلا دال وأ مهنمو نو ريثك تاخ طحق “م ةلْواَز 5 مطع ءابو هسورب ىف

00 



 ( ةسنيلعلا ةلودلا خيرات ) ةزب

 منهنم لبقف ةينامعلا كلامملاب مهدلب قاحلا ايئان كاهأ تغر معا ةئس قو

 اينابلا دالب نم ةهج ماس نانونرتساق نم لضح مه ةنس فو كلذ ناطلسلا

 اريسأ هدالوأ ذخأف كيمو ر ءارصأ ريمأ اشاب ناتس هيلا تقذف ةيناودع ةكرح

 زوك ذملا هيلا هذف رجا نم ءادتعالا لصح كلذ ءانثأ فو كلم ىلع ىلوتساو

 ةدهاعملا ديدحلا ايناملا كلم دنووسلحس كلملالط مان+ ةنس ىفو هلمث تّتشو

 مث ةئسىفو ةيب رخلا ةمارغلا عفد طرش ىلع ناطملدلا هنم لذقف دب راخملا ك رتب

 ىكلف عم نامرق نب كب رهارنا دحتا ممو ةنس فو ركذت عئاقو لصحت مل

 لمث.تتشو الوأ هيلا ناطاسلا ىهذف ناطلسلا ةاداعم ىلع برصلاو رجلا

 وقعلاو نامالا يلطف كلام ىلع ىل وتدساو ليأ شاط ىلاوه برهو هنا وعأ

 ماقتنا لل يرصلا ىلا ناطاسلا بهذ م05 ةئس قو  هدالب هل درو هنع اعف

 اهجاوز لونق ناطلسلا نم سقلاو ميظع زاهجب هستنبا زيسهجتب هكلم عرسأف

 نى وتسا ناك هناف رجلا كلم اما 5 افعوهتم اهلبتق فلس ا.عوفعلا و هسفنل

 لسرأ م٠6 ةنسس ىفف نامرق نباب ناطلسلا لاغتشا نيح قراصح هجالا ىلع

 رهظي هتسوب كلم ذخأو اهئم رجا ركاسع ذرطف :( كب سنروأ) هيلاناطلسلا

 ريبع6 ةنسسوا 8| ةندس ىفو .ةهئاذتعا ىفرخلا كلمل انيعم ناك هن هنال دايقنالا

 هضغأف ق ٌدالفا ر ,يمأ هلوقمرذ َكامَد هان | هرادزمس ةعلق ىلع ءاليتسالل ناطلسلا بهذ

 ( زوكيركأ )' ةعلق ىف هيدلو نجسو ل وبيلك ىف هنجسو لوهجم ىهال ناطلسلا
 هيلا بره.لب رضخي ملر خلا كلم عم هقافتالو برمصلا كلم ر وضح بلط ناكو

 داع مث .هكلامم ىلا نرصلا كلامم ضعي مضو ةروك.ذملا ةعلقلا ناطلسلا متفف

 (دارغلب ) 'ضاح و برصلا دالب .ىلا:ناطلنلا داع. م68 ةتسس ىو ةنردأ ىلا

 رجلا دال ىف تلخدأو ( هؤص ) رمت رك اسغلا نم ةقرف تزبطو بريدلا ةمضاع
 ىف ةلخادلل ةضزرف نىرخلاب اطلسلا, ةيلوةشم رجلا كلم زهتنا 464 .ةئس فو
 نوجسال .( هلوقهرد:) !١ نعالدب اهل اريمأ اهنايعأ دحأ ىل وف قالفا ةموكح لهأ

 تاطلسلا لسرأ يعو ةنسس فو : ةلودلا دالب ىلع ءادتعالاب هلا ز واحت مت



 ه4 ( ىناثلا دارم ناطلسلا)

 ىلعو هيلع مجهف قالفذا ةهج ىلا ركاسعلا نم ةقرغب ءارعالا دجأ .( كب دي رق)
 نب ريثك | و رسأ و هعم نم رثك أو وه هولتقف رجا و قالفا ركاسع ةتغب هعم نم

 ( هلوقاشا, نيهاش) .ةدايقب ةقرف مولا ناطلسلا لسرأف ىابلا مزبناو

 تبئيلو ءارمالا ءاخج نم هلاثم أ نم هعم نمو وه:م زبنا لب ودعلا .مامأ تدثي 0

 دنلودعلا مواقف هتقرف هلق عم عاجشلا ( هيهات وك ) ف رصتتم ىبلج ناثع الا

 مل.كوملا! :سيئرلا اشاب نيهاشرارفلو هلاجر رثك أ لتقو حرج مث بورغلا

 ىلءاول وتساو نوبقالفالاو نوي رجا رصتتناف مونىناثث'ر وك ذملا نانثع ةمواقم رسدني

 مازن | تامرق نب كب مهاربا ىأر ا م5 هند قو ناقلب اور راعو هيف وص
 ةلودلا:دض ءوسلا نم هريمض فام رهظأ ىكمور.ةهجىف :نيتره ناطلسلا رك اع

 نهذو ناطاسلا بضعف ةلودلا كلام بي رجتل كب ندج .هرهص لس رأف ةيناعلا

 تخأ هم تطسونف ,هدالب ناطلسلا ذخأ و لب آ ب أنجلا كب مها ربا,بروف هيلا
 نرهلا اذه ناطلسلا عم ناكو هدالبهيلا درو هنع افعف هنع وفعلا ىف ناطلسلا

 نوي رجلا مها كلذ ءانثأىفو .فروقهتيالوملا هتدوعب و هيسامأ ىلاو نيلاءالعمزنا

 شرجي ةلودلا دالب ىلع اومجهف اًضنأ برصلاو ايروأ تاموكح ضعن عم داحتالاب

 وجم ىلع مهعم نامرق نب كب مب ماربا قافتا .نع ئثان كلذ.نأ رهظ دقو مظع

 مظعلا شدا اذه لصوامو هل لوضانالاو مهلىمور ةه>نوكتل ةيناقعلا ةلودلا

 قيس اكن ام رق .نبا ةلأسم زئهت دعب ىلوؤاذملا ةدوعلاب.ناطاسلا عرس أ هنردأ رجل

 ءاتْشلا لصف لحد مث نترثك نم شهدنا.ىذلا ودعلا شدد مامأ نم قرطلا دسو

 مهعدتمل نيينامثعلا ركاسعلا كل مهدالبىلا عوجرلل ءادعالا رطضاف.دربلا دتشاو

 ةمظتنم ةئيهىبع اولازيمل رجا 06 ودعلا رك 5ك اسع نردتلو مهفلخ تعس لد

 اويلقنا كانهو ( اشين 1 اولصو ىدحرك دب ع مهم نوينافثعل | لاثي نأ نودب

 مهندب تي ىتج بردا اوكششاو مهب اوطاحأ نيينافعلا درع ةلقو مهترثكلو

 داعو,مهدالب ىلا :اوهذو اريِسأ كوب فرصتم, ىلح كبدمم اهذنعأو ءادعإالا رصتناف

 ةبب رحل .تادادعتسالا كابسأى ناطلسلا ذأ مث هنردأى ا .نيمزهم نوينايثعلا

 املا قافثالا



 .٠ 2 ( ةيلعلا هلودلا جيران )

 ناطاسال اصوصخم اريغس لسرأ برصلا كلمب اذاو لياقلا عيبر ىقراثلا ذخال

 ىلاهالاو نيينافعلا رك اسعلا للمو رجاعم حاصلا ىف طسوتي وهو هتعوفعلا ب اطب

 ه«ذسول و نرصلانأ وه حلصلا نوعكمو كلذ هئم ناطلسلا لبق بورما ىلاوث نم

 برصلل (هردنعس) ةعلقدرب وهو نأك اك ناطاسلل ةيزحلا نوعفدب قالفالاو

1 
 ا نم ىلج كب دو 20 قلطيو اهينأ» عم نح سلا نم هلوق هرد ىدلو

 تاوئس ثالث حلصلا

 دام ناطلسلا نبا 2 دمحم سالجا

 امل ارظن 0 3 لع داره ناطلسلا مزع م5410 ةئس

 ايروأ كولم تابصعت غواب و نب

 هلي نأ اطاسلا صحعس 3 بوبعل بسدل نإ

 كلمردعع يح ةلماك ةئحنف ةدهاعلا ىلع ضم ملف

 كب: مهازباو (ابايلاو ) ايناملا روطا ربما نم زاعبأب
 مدعل و هنس ةناذحل مهي راكم ىلع ةءافكاالو هل ةردقال دسم ناطلسلا نا مظل

 كسرهو هتدسوبو نرصلا ءارمآ را كلم ىلا مناف بورحلا ىلع هبيردت

 تاطاسلا بلطف زاغلملا دالب اولحخدو اغلأ نينامث نع دن زب اشدج اوزهجو 9

 اوعطق ءادعالا نا 5 رم لا ناد مى وهىرهذيلو اهب م ةماق لال هنردأ كة انأ ١ روث

 دوسالا رحبلا زاقو ىلا / ناهذلل رطْاف ىل ويلك يعم دست داره ناطلشلا قيرط

 رك اسعل | ضءنو ضا ولا نم هريغو مظعالا ردصلا هعمواشان ليلخ هنم ردعؤ

 ناطلسلا مهفداص هنراو اواصوانلمهئاف نيقفتملا ركاسعامأو ةنردأىلا اولدوق

 انك رهخد رق عقوف ةائاه هر روصل نزخلا مهدي تزرادو ةاملقلا ةئغلا نم ةعم نع داره





 (ةليلملا ةلونلا عدإت ) ب

 بريملا تكيتشا مو. .ةئنس نم نايعش عبار ةعجلا موي ىفو . اريج كلذب لءاغتف

 ىلاعتوثلا نِذ م ويىناث رصعل تثكمو اجابص (هوصوق) ىداو نم (هدوأس وك ) ديف
 مواقو (هبج) ملحو ,(اينواب) ملاح لتقو ءادسعالا مازهناو رصقلإب نيلسملا يلع
 داع مث نب ريثك مهنم اولتقو نويئافعلا هعيتف مزهنا مث بورغلار دبل رجلا كلم

 ةيلوب (كب رايدنغسا) ةنا ادع هنبا جوز مو ةنس فو ةنردأىلا ناطإلبلا

 روطاربما تام م54 ةنس ىو. هنوداب تارانم ثالث روويشملا عماجلاىثب و ةرخإف
 مث ةنرداب ةّدم ناطلسسلا حارتسساو هلدب .(سوغلولاب) نيطنطسق سلجو ةناتسالا
 هثبا بلطف هب دتشاو سيارلا عجو ,هارتعا هتدوعب و ,ةضاي رلل ءارحيصلاى لا اموي جرش

 ردصلا مأو ةيصو بيتكم :ةعربسلا هجو ىلع رضي نا اسنغم هتيالونم ادهش

 مهو ةنسيف يلاعتدتلا هجر تامو رغب لف ءايطالا هحالعفف ديتجاو ذيفنتلاب مظعالا

 هتيرتب نفد مث دم هنبا ريضح يتح اموي 1 هتوم اوقكو ةنس 49 رملا نم اغلاب
 نودع ةسج هدالوأ ناكو (ريخ ىاعد) هيوم حيران فداصتو مسو ربب ةصوصخملا

 مهيبأ م ايح ف ديججأو نيدلا ءالع تاخ دجأو نسحو نبالا ءالبعو ناجروأد

 هنرداب ناخروأو نسح تامو هيساماب

 3( مّخاهجو كؤلخلاو ءاسغالا نم دامه ناطلستلا ىرضاعم ةاممسأ 6

 ايوروأ

 0 نمالا ىل راش رشع يداخنا يىلؤل

 ّنمٍروب ةيليمأف نم سمالا ىرنه دراودا

 سمانا سنوفلا كوالا ناح

 كلاثلا ناوبي ِثلاثلا ليسباو

 خول هلا ناج هنبا هدعلو ليروبام غول هلانرر وطاديمإلا



 ) ىناثلا ذاع ناظلسلا )

 رازال نافتسا

 ةلاصالاب نامت هلع و لعكو تاب هني زازس نايلوز

 اتنفس

 هللاب دضتلا :

 ريمالا ىلع نب ريكتهج نيدل | زعم كب هزج هرق كب نيسح ... مجعلاقارع
 دهشكلملا ندلازع

 زو هللادمع

 ناوه نيسح ناطلسلا لع تاطلسل | نيشلا ن نم ءزحو وريمكلان اًمسرت ,تودنوهلا

 ىرغأ ةيلفاف ع نم ربنا ونأ غلوح

 ىنابغلا ةقيلخلا رضن ونأ هللا, ىتكسشسملا

 حئافلا دم ناطلسلا

 ةيداليم 1 غه 1 قفاوملاةيرجفغ موو.ةتسىف ىلون و يسع ةنسيف ناطلسلا اذهدلو

 هسواج دعب و *ةئسنؤثالثو ىدحاهتنطلس ةّدمو ؛ ةنسنب نش ءونينثا رعلا نماغلاب

 نيدياو اشتنمو. نايمرك .دالوأ اضيأ كرجو ايداعم تامرق ني كب ريهاربا ماق ةّدع

 الدب اشاب قاحسا .هئارزو نم ناطظلسلا نيعف اهلوح امو ايهاتوك ىلع اومحهف

 نامرق نبا ةيراخ ةيفاكر كاس هل ئطعأو لوضانالا ءارهأ ريمأ كب ىددع نم

 ( ىليا جيا) ىلا افوخ نامرق نبا: كب مهاربا ب رهف هرثأ ىلع ناطلسلا سهذو

 نى ءارسالا ريمأ رقم لعجو هنعافعف .هتعاطل داقنم هنأو وفعلا, هم سّملا ث

 تايم ركو نامرق دالوأ ىدغت عنملو دودنملا نم برقلا هينوق نع الدب هنهاتوك

 ةدوعلاورغشلا اذه هانثأ.فو دوك ذملا انثاب قاحشسا ىلع كلذ ليجأ و نيووكذملا



 ( ةنسلعلا ةاودلا <

 6 هير ل
 6 داقوت) موعدا ىلا ثاطلسلا لزعف روشسنو روغن ضعز

 روطاربما نأ هغلن م53 :ةنس ىف ناطلسلا داعاملو

 ديزي اب ناط اسلا نياداش ناملس ديقح ىلج ناخرو

 وطا نيالا نا هغلب أمل هضغ داز - تاطالسلا نضخف هنامسالاب ىقملا

 (ىراصح ىلمور) أشنأو ةناتسالا جتف ىلع مزعف 00 قافتالا
2 

 [طنقةثامث* 1 امهم لك ترو سا ١ . ريعف دم ا 0 اموبنيعن رآ ىف

 د( ا 0 زهح ذرب هلا 1

 ءءارالثلا

 أسعل ناطلسلا مسحه

 صاخ رك اسعب روفكت

 ع ارغئدح وف

 قيتعلا لزتملا 3 رو

 سوغرب و ير الآ كل لك 00 (ىر وأ

 لإ
 كدامس# 9 قلا ذّئمول ىلا هب دات 2

 ىلع اوصض رعروط

 هلي مظعالا ردصلا اشاب ليلخ مهتا كلذ ءانثأ ىو هبلا مهتيعبت لوبق ناطاسلا

 ( كب نايلس ) :ناطلسل اقأ مث اشان دوم هلدب نيعو مدعأ و لزعف ر وطاربمالل

 ىرصلا كلم عطق مه هنس ىو اغا املاس هنردأىلا وه داغو ةنامشالاب اظفاعحم
 9 ١ي

 رجلا دالب ىلا برهو هنم فاخف هيلا ناطلسلا سهذف ( بوكسا ) قيرط 1



 مم ( ىناثلا دام ناطلسلا )

 نيدأتلا اذ+ قتكاو (هلومأ) راصحو (هحيورتسا) ةعلق ىلع ناطلسلا ىلوتساف

 اري اهرضاختفهناتسالا ةياروطا رمال ةعباتلا سونيأ ىلا نهذ مث هنردآ ىلا داعو
 ىلع ناطلسلا ىل وتساف نراهلا نرصلا اه[ تر ودا ةقلم 1 فار 0 ةريزجىلعو ةببرح نك | نه ةرسسع ىلبعو اسلعىلوتساف ارح كب سنولو
 رازو ىرخأ تاهج ضعبو (ىروخ) و (هجيب رسإ) ىعلقىلع ( هذربهؤل ) اق
 ىلا داع مث ( هوصوقب ) لوالا داره ناطلسلا موحرملا هددج دهشم ناطاسلا
 تاموكح قافتا نم هغلب امل دا رغلب ىلا نيينافثعلا ركاسعلا موع'نادنهوق انشا هج هرق هعمو ناطلسلا بهذ +. ةنس قو . كينالس قي رطىلع ةناتسالا ىلا
 نع دي زب اشح اوزهجو هوناحأف 1 وراوأ ملاقأ ّ 5 انمعجل !ىلذقلل زل ظغ شرديجت ابوز وأ تاموكح نم ناطر كلم دانوه نا: كلذو نير واجملا نينحبسملا

 ىوهح ىلا ثتكو دودملا ىلا داع
 يح هشدح نال.حولسلا ل ةئا ناك افعتنح هشيعا نال سالتلا لج

 نيب تافالتختا ضعي لوصلل نرح لصحي.. لف تاماكحتسا ضع لمعو الأ نيسعنو
 | نم ءادتعا لصحي ل 41١ 7 قو لاتقلا نينمؤملا هللا كون ريدحتملا

 زي انهيدلو نامت ةميظع ةيلو لامعأي ناطلسلا لغتشاف

 نم ماقتن الا ناطملسلا د ارأ م56  ةئلس

 5 ىلع ىل ودساو رهش قكوزورع 17 قيزط نم هروم ةهح كف تبهذف ممتوادع

 ريثك اعاقبو اءالق حتف م مىنمأف نامالا هنم ىلاهال |ىلطف اهل اوح امو (هكذف)

 (ىوكسأ) ةئيذم ىلا شيحلاب هذ مث .(قاقوط) و (اوفروك ) و (قلجنم) اهنم

 ةيضعلا سيئر رحل كإمنم مقننا هناف مظعالا ردصلا اشايدوج امأو . كانه ىتشو

 ءاجمت اهريغو (هجيارب ) و (هجوزرك) و (هلومأ) و ( واصر) تاهجىلع ءاليتسالاب

 مهدالب ىل ١ ناهذلاب رك اسعلل ةضخةر ناطاسلا ىطعأ دقف ن وكسأب نتاطلسلا ىلا

 دلو م74 ةئمس فو رح لص< مل 43م ةنس ىو ةنردأ ىلا وه داعو
 (ىنومطسق) تاهج/تقحلأ م50 ةنسس ىفو (انجب ) هاهم دلو ناطلسلل

(9) 



 )1( قافتالا

 (ةييلعلا ةلودلا حران ) بو

 ىلاناظاسلا هذ 11 هك ىفو ةبن :|ىثعل ا كلاما آن (نوزنرط)و (بوئيس)و

 . .٠ ا |. .٠ 5 7 «ىلزو
 4عيسس مهم لعق نا دعب و هومواعم ءالعبم نيدجنملا مص ناكاش ريمأ نال قالفأ

 لوداراهل' نيسعو قالفالا دالب: ىلع ناطلسلا لوتسافر جا دالب ىلا بره ٍفالآ

 ىلِع ىلوبتسا 4317 ةنس فو. (وللدم) . ةريزج ىلع ىل وتسا مث اهبلع اريمأ كب

 (كسره) ىلعو انببتبلا (هجياي) و (ىاسروأ) و.( جقول) عالقو (هسوب)
 داحنالا: ىف ىلوطلا. ديلا بحاص ناك ةنال هنسوب كلم مدسعأ و.اشاب دو ةفرعمب

 م38 ةنس ىفو  هديدحتفف ايعاس ناكو تاياورلا ضعب فامىلع قباسلا ىّدضلا
 شجي . ( ريب كن دجأ): تاظلسلا' مهنلا ل سزاف تامرق دالوأ: ةطباوب لالتخا لص

 رعم (كيدنو)و (رجنا) قفتا: 79 ةنسايفو. مهتموكح ىلع ىلوتساف ميظع

 ةعلق ىلع اوراغأو نيينافعلا ّدض رجلا اونلعأوايروأ تاموكح نم ضعبلا

 ةيمالسالا رك انيعلا اهرصاح ميا: ةنس فو . انيلع اواوتسافاهلوح امو (هحيان)

 نويناملالا' ئدعشلذ ءانثأىفو رجلا رك اسعلعش تتشو مهم اهودرو عل عاورصتناو

 ماع ةنسفو كيزدنكسا مهسدنر بارشو ةاصعلا نيدأت راص. ملام1 ةنسيفو

 راص ميم ةئس ىفو نيينانلالا ةعقاو بقع يظعالا رهصلاااشان دوم لزع

 (اج) هنا ناطلسلا نيعو ( راض- لزق )و( زوي رغا) ةعلق ىلغ ءإلي المتسالا

 كاع ليوطلا ناخ نسح ىّدعت مامع ةلس ىو (قومطسق ) ىلع ايلاو

 ةرادصلا ىلا اشاب دوهم ديعاف ةينامعلا دودجلا ىلع (ناتسدركو ناجيبرذأ)

 ٍثدلي لف ةع ةاجارااججاب نم ةقرغب اشي داع لسراف كانه ىلا شيلان لسرأو

 رثالا نع اشار ذومم لصو مث . رك اشعلا نم هعمنم تتشتو اديهش لتقو اليلقالا

 كلذدعب ْنينَس عب رأ ىضمو ايراهرقو:هغم نم تتشنو روكا ذملا ناجخ نييح مزوف
 (روب) ةيصقىف ٍناطاسلا. نب ىئطصم تام م09, ةنس ىفو عئاقو مهل رك دي ل ١ /

 مظعالا رديصلا اشان دوت ىقت> ىف ض ضارغالا ناحصأ ضعب ىب و ماعلا اذه يفو

 (هفك ) ىتعلق ىلع ىلوتسا و ركسعلاب بهذ ( كيك اشاب ديجأ) هلي ن نيعو لتقف

 نادسغي ىف ةريثك بورح ٍتلصح م6 ةنس فو. مم. ةنس ىف (قازأ)و



 7 ( ىاثلا دنع ناطلعلا )

 ع ةنس فو  ثانمتسألا قي رطب ةنئانعلاكلامملاب (عوابوق) كلامتقلأو

 كركاشات دجنأتف م ةنس ىفو )١( (هردوقشا) ةكلمم ىلع ءاليتسالا راص

 ةكلم تقلنأ  ممغ ةنَس قؤ . (ايلاطيا ) تاقحلم نم اريثك مظعال | ردصلا

 م46 ةنس ىو كب نانس ةطساؤب ةينامثعلاا كلامملا ىلا ناجيبرذاب (لورط)

 رباد عطقو قيرطلا نمال سدور ىلع ءاليتسالل ارادرس اشاب حيسم نيع

 مث هز ويكك ةلحره ىلا .شدحلا لصو 7 ةنسففو رسيتي ملف (6) (ناصرقلا)
 رهش نم عبارلا شيلا. موي ىف :ةعساو.ةجبر ىلاعت هللا هجر تامو ناطملسلا ضره

 ىف ىئطصم تاف ؛مجو ىنطصمو ىناثلادب زياي.اثالث هدالؤأ: ناكو لوالا عب ر

 مّدقت اكهيبأ ةامح

 2 وقغم نب رضاعملا ءارمالاو ب ءاغلا دهم ناطلست“ةلز ْوْضْعْلْل نت رضاعملا ءاسهالا و كولملا ءامسأ ناس

 ايروأ

 عباسلا ىرئاه دراشر شمانلتا دراودا عبارلا دراودا

 هتوم دعي 3 نماثلا ىلراش هلزع دعن مح رشع ىداحلا "ىوأ

 نايلروأ ةقود ناك ىذلا ىل راش مغ نبا رشع ىناثلا ىول

 ليونم رايتكب سنربلا مث ىتاثلا نا> .....

 سنوغلاهنبامث لوالا سئوفلا مث لوالا دنايدرفمث ثلاثلاىو)

 كي رد هرف مث ىناثلا

 نايلمسقام هنبا مث ثلاثلا كيرد هرف مث ىناثلا تربلا
 هزوقارد نيظخؤطسق روطارتمالا

 امن هلا نم َءْرَح )غ0(

 زخبلا ف.ضوضالاو قيزيطلا غاطق مق: ()



 (ةبلعلا ةلودلا عرات)

 هلبازيا ةكلملا مث عيبارلا ئرئاه

 نسحلا ونأ 1

 عبارلا دنايدرف

 نك

 ناسرخ ناطلس ديزي اب ازريم هلتق دعبمث ناخ ديعس وأ ازريم ..... مجعلا
 ناطاس ميهاربا ازريم هعل دعب ُخ هاش دمت هيأ هتوف دعت ْخ

 رداجم نيسح ناظلسلا هلق دعب -

 ارقي نيس> هلتق دعب مث ليوطلا نسح ريمالا . . مجعلا قأ رع

 ه3 دعت مث قزاريشلا هللادع اًرريم ريمالا ناتفك#لاو تاع ردو تنافس دا

 ديعس ولأ ناطلسلا ازرتم

 تاحخ ماظن ... ناتسدنهلا

 ا-يقيرفأ

 رصن ولأ فرمثالا كلملا

 مهف اهب نويسابعلا ءاغلخملا امأ
 . 0 ١ م كج مها .٠

 هعاخ دعب 3 هللا هاب عاقلا هوخأ هنوم دعت مح هّللأب ىقكشسملا

 هللاب دجتتسالا ةوخأ

 هءلخ دعب مح غلوج عين هنبا هيومدعت مث روغغف غلوج تنوغيس

 غنوج غبن هتوم دعب مث اروطآ ربما راص ىتذيك هوخأ

 ىاثلا ديزي اب ناطلسلا م

 |5481 ةنسس قفاؤملا ةيرحش م83 ةنس سلجو م01 ةنس هيلا راشملا دلو

 ةنس نوثالثو ىدحا هتنطلس ةّدماو ةنس نيثالثو ةسجن رمملا نم'اغلاب ةيداليم.

 وه تاك حتافلا ىنم موحرملا هدلاو ىفو املو ةناتسكسالا هتمصاع و روسكو



 4 ( ىناثلا ديزي اب ناطلسنلا)

 تلصخ كلذ ءانثأىفو ةناتسالا ىلا روضخلاب عرسآ هيبأ ةافو ربخ هافاوالف هيننامأف

 اوزباخ نيذلا ءارزولا تويبىلع اومجه نيب رحبكملا ءاسو رنا كلذو ةناتسالاب ةنثف

 ةئطلسلا هتيلوت ىلا مهلمإ هيبأةاذوب ديمي نامرق ىلا و دهم ناطلسلا نب انجب ارس

 ىلئام هرق أساب ل اولتقو دام هرق اشأب ديش اولتق

 5 :عافع ةئتفلا ءافطا لحال نأ

 أ نفدي ل فتحا ةناتسالا,هسواج

 ابينك مصل نيربتعملا نم: هعناب نم عم "«+هوخأ هعباسمل دن زباب ناطلسلا ساج امل

 َه دايقب هب د راشتكملا ركا اسعلاناطلسلا ىل أف ورب ىلع مهم م>هو ن امرك ءامقشأ نم

 1 سابا اواسقي مل مل نبي راشكنلل | أمم اهأ ةها ركل هنأ

 ءارنأ ةعم نع نو

 عججو هلوعدب ثآات

 ةهج نم هشيح بهذ م41/ ةننس كلذ ناطلسل
 ع ع

 .. ُده*]أ ١ مل هوما دال 0 1 “4 0
 2 ملف هنطلسل راع زابكت ام هيلع ص رعغو هاخأ مل نم لسراو رهشىت

 هوارز زوو وه ديزي اب ناطلسلا ريد ءامذلا قار

 هدعوو هئع ىلحتي ناأ

 مل 3 ف فعضلا لبصحف دب امل مضن واج قراف نرخلا ءاثثأ وف اتسح ادعو

 ذخأ هيئوق ىلا هلوصوتو نامرق ةهج ىلا ارح وه رفو مزهناو مح شدح ىف
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 هم رك ف ماشلاو تلح قيرط نم 4/4 ةنس ر

 مج هيخأ ةيالو نامرق ىلإ بهذ هنا دي زب اب ناطلسلا امأو .. ىابتياق ناطلسلا

 نم اشا قاحسأ لزعو 5 اتسالل داع ضخ ابلاو هللا ديع هشأ اهل نيعو اهطمضو

 اذا و ةيلحادلا رومالا, لغتشاو اشان دو واد هلدب نيعو كمنالس ىلا .هاغثو :ةرادصلا



 (اةسيلعلا ةلوذلا عيواف) 0

 ةيلا ليشرأف هللا دبع ىلع قيضو ءايقشالا غجب نامرق ننآ'كنن مساق نأب ةانأ ربخي

 سوسزطخلا كب ساق يزه لضوالف كسره نب اشار دجلأ ةشائرب اذدق لاخمانف

 هل لقي جملا ةضيزف ةئادأ دعب ريضم ىلا داع هنا هغلب ان مج ىلا ناو لتسزأو

 ىلع اؤاسصعتت نا مكفكم مق اذاف دي زباب مكيخأ ىلء نوظخاس نيبن اعلا نا

 كيرساق كانه دزيقتساف ةقيقنلا الهاخ ىلحتتلا هلا زاشملا ءاخف ةثوروملاتئطلتس

 جرغدل يب تاطلسلا قاحخ:(,,4 ةئشةقو .ءا لطالاو :نايعالا نفريثك امهتلا منا دقو

 ةناتسالاىلا هروضح ةعرسب هاف امهتمعجب ىف روك ّذملا كسره نياشاددجأ لوخد

 نامرق نبا ىّرعت نم هملع افون راصح هرق ةعلفقفف ناطلاسلا نبا هللادبع ءاقبا دعب

 ىنوزيارتلا كب دمت امهلباقف راص> هرق ىلا نيهجوتم العف اماقو كلذ ىلع امزعف

 تبدمم لخذا ةفيفخ .ةشوانم دعب و ناعجلا قتلاف نامرق نئاو مج لبق نم: هشخب

 ئباشلا ثاكو اهنلا تاجذلاب عيرسأ هناف دي زياب تاظلسلاامأ .هينؤق ةرضضاحت روكذملا

 لسرأو مدعأو روكذملا كبدجت ىلع ضقو تره. هيخأ لوصون هنا زيغ مخ انيلا
 نفي رثثلا نهداقلا ى .اهتتاقا هيلع ةليف :حرتقي :اياوحب مخ ةيخأ ىلا ديري اهكاظلسلا

 زاكتفالا هذه نع علقي نأ هحصنو هتابت رج م وقي وهو .ةحلا و ثسالل هلاجر نفاوخعق

 اهلسرأف نمور لا اهي نبغي ةئدغش سدور عكاح نم نلط لب'دإ غض 1ذ ةدشاقلا

 هنآ .الا اهككاخ نم ناكانخ س دور اجلا ةنيفشلا ست ر ةب راس انعكز اخف: هنتلا

 ةجطظعا دقن ةلودلا متذحأ و ديززاب ناظلشلا ىلع ةئمكلذ دعبل اشنّرف نا ايلسؤأ

 ةماوغالو لخلال ةنم:هسفن ىلع ليقن ل دن زنا" تاظلتصلا' نأ :ثن.ةلتشولا هداه

 ىلا اذ زف ةئلسرأ نيئنم عبس ةدم اسك رغب مخ ةفاقاددغي و ةنتغأ لبق نتدخل

 هقور ىلا :ثويواتزقلا لخذ اننو:تاؤئنس: كنس هدفغ ماقأو انامل هتلشوت همور

 لحلب نفدو هشرؤب ىلا هثذانع-ناطلسلا نئضحأف متلاب . انت: ارانلا ةينيشاح لتق

 هاطعا و: ةدنع افعف 'ناطلشلا نم وغغلا :تلط'كب عساق"نا:مث هيدارمم فوارتكلا

 نا وتلنأ مظنثل اةنردأىلا اف رفذو ةناتشالالا تاطلشلا داعو“ (لت1'جا) ةهج

 كلذ هانثأ فو ٠ ( ةروغارو كيان ) ' ىتي دواهخب عمت تادهاقملا دةحو يلهوز



 ىف ( ىناثلا دي ريب ناطلسلا )

 مث كلذلهوبأ ب رطضاف نامرقىلا و ناطلسلا نب هللا دمع:ىلاعت هللا ةر ىلا ىفوت

 ىلع ارحيو ازرب ناطلببلا راغأ ماعلا اذه ىو: (هاشنهست) هنبا هلدب نيعو عجرتسا

 فلأن يسمخي مب رقءا أ دحأ ىلكينم كلذ ىلعةدعاسو اهكاح تايصعبيسل نادغب

 مكاخ ىنأ نبا كب ىرتعد:هلدب نيعو. (ميرقناخ) ىقلب :ناطلسلا هأفاكف ىدنج

 نم هل:ظحالتال ءارزولادجأ كدكاشاي دجأ لتتقو ناطلتلاداع مث ىصاعلا نادغب

 نيِعو نامرق نب كب مساق تام ماعلا اذه ىو مج عئاقو ىف هبسانم ريغلا هناكرج

 ربصع ةسك ارمُيلا ةلود نمو مالس الا لود نم ءارغسلا 03 احاو هتلالس نم كب دوش

 سولجلل اكي ربت

 ةبنيبسك

 ريخأتلاأو ميردسقتلا'ةهج نم ثالثلا ثاوتسلا هذه عئاتو ف:فالتخا دجوب

 اننايسا ةلو.د قح ىف.سلدنآلا ىلاهأ' نم تاكشت تدرو م4. ةنس ىو

 ضعب ىلغ اوراغأف اهلجا وس فركاسع ضعب:ناطلبسلا :لسرأف اهسدسعت ةارثكل

 ةسك ارشلا ةلودو ةيناثعلا ةلودلا نيب روغنلا دادزا 41 ةنس ىو تاهحلا

 ىلع نيب رصملا ىذدعتل ةياورفو هل رصمكلم ةياجو رصموهلا مح رارف ببسي رصملا

 صف رصميدأت ديزي ايناطاسلا دارأف ةينامثعلا ةلودلل ةعباتلا هب ردقلا وذ :رالو

 ىلاو و هيردقلاوذ رئاشع اح عم دنيتي ناب نامرق ءارحأ ريمأ ز وكم رق اشاب دمع

 ( ىسيكس ) عالق ىلع ايل وتساف ضرغلا اذهل (شعره)و (ليآ جبا)

 رصم رك اسع نم فالآ ةسمخي اذاو عوجرلا دارأو (سوسرت) و (ىسايا)أو

 روك ذملا ائاب دم لسرأ مث نوينامعلا ربكتاو ناعجلا ىتتلاف امهل اوضرعت

 امهعم نم ريثك عم التقف طايت>الا نع القغف ركاسعب كب داهرفو كب ىسوم

 شجي مظعالا ردصلا اشان دوواد لسرأو ديزياب ناطلسلا يضغف ركاسعلا نم

 نا دجو مث ةيلعلا ةلودلا ةعاط تحت رصم ةهجل ةلايملا رئاشعلا ذخأو ميظع

 ف نا هغلب هنا نع الضف مهذالب ىلا اومهذو دودحلا وك رت نيب رصملا ركاسعلا



 (ةبلعلا ةلونلا حران ) 1

 ك2) و ةناتنسالا ىلا داعف ةديهأ تاذالاوسحا ىكموز 1-

 ةنس ىف.ناطلسلا سصأ دودملا

 ل_+خايف بتاضي نا ادب رثم ا

 انثاب دج[ نسأو نؤينامعلا زك انبعل
 / ات )غ1( ةاودلا ءالع مضن و9 (هنطأ ١و رسوس رط) توب رغدملا درتسا 0 ةئس قو

 .ك ارمدلا لدودقو نيب رصملاىلا

 ادا ةاططللا
 | نم ناكأم ان ه سهأ نم ناكام

 أو هلمبس قاظأو همزك(أ هبلا

 14 ةك ىف مدقق أك نيد وأ هب راك ن دكا زهجالا د رب ب تاطلسلان ا ىو

 ْ جرب وحلا لظأو ةأجف ناجم احامص (رادوكسا) ىلا هلوصويف

 اههبسي برتلاف ةناتسالاب دورابلا لمم ىف ةقعاص تلزن مث نافوظلا لثم رطملا رثاكتت
 !(عَسِلْعَح اهن دّدلَو

 دا تا همس فو + نكت
 مدلا دالبىلا دما يت كلذوظاعتو ريمك

 معلق ملست نوديرب رجلا نماقي رف

 ىلع اكلم راض (هينولوب) كلم تأ 2و 1

 رك د فلاسلا: اهعمامو شعرهم اخ )00(



 نا ( ىناثلا ديزيان ناطلسلا )

 ةناعأب نييثابلالا نايصع لوصحلو لخادتل | ناطلسلا أشيل كلذب ناطلسلا ةرباخم

 نىل وةساو ةاصعلا ندأو كانه ناطلسل . : نع نيحراخلا مهن اوخأ

 قو . هنردأ ىلا داع 5 ةلودلا مكحو ذدوغن نع نيسح رانا دالب نم ضعب ىلع

 لسرأف نييناهثعل اركاشعلا نم دودخلاب نم 4 نويرجما ىدعت م44 ةئنس

 هيلع نورا سظتناف اقلأ, نو شعيز هردتع ىلإ و لاخيم:نئإ كبد لع .ناطكيلا
 (فىان لين رد) لسرأ رجم ا كلم نأ 0 امزهنم داعو هك اسع 1 أ دوشتساو

 (تاورخ) كا مهعم مضناو هئسول ١ ىلا اعل ار مدان س دم اذه دئاق هيخأ نبا ا

 هنسسون ىلا و اشاي بوقغي مهلباقف ةيلعلا ةلودلا ذ وفن تدق ناك هنا غم هركسعب
 اوس 2

 فال | ةعسل مهم ىلس

 كلذ ىلع نادغب ريمأ ناطاسلا ًافاكف .4:6 ةنس 50007 * :لذأ

 اشانرذدتكسا هريزو ناطلسلا لسرأ 4.ع:.ةنلس'ىفو :' ةمظغ ةأفاكم

 ةدلشطا ص ةمصاعلا لحم براق ٍج> امملع رصتناف ) كيدنولا) ةلود

 ةئسو ىلا د 5 ز>- لكش ىلع تناك اهتوكتل نكت

 ف 0 ةملعلا هل ل 3 ةيراحتلا ةدهاعملا تدّد ماعلا اذه ىو

 تامو ع تاكي رح تن اهنارب 500 كيدنولا هير وهج عم ةد دهاعمللا تراص 4.6 هئس

 حتفل كسره نب اشان اجا هعمو هسفنن ناطلسلا تهدف تردسغ ايلاطتأ

 توعيس ةدحاولا لوط ة-دبرح نفس ثالث اهنم هن و ةيزي5 ةوقن ( ىت*+ هنيا )

 ليندردلا زاغوب تدس كيدنولا ةلود نا اود>وف اها-اوس ىلا اواصوف اعارذ

 برخلا تءقوف ةمحص عف أ دنع ةعدنم نوصخ اضاربلا قو ةذيفش نيسجو ةئامم

(0) 



 ( ةيلغلا ةلودلا عران) 9

 ىدنن> ةئامدجت وت تام ةلؤذلا نفس نم ضعب قرحأو قرغأف ةلسشب ارد

 تلحخدو 46و ةئس ْق نويناقعلا رن هدتنا ارنخاو طادضلاو ءاسهالا ضغب فالخ

 ثلوتسا اهنغسناف كيدنولا امأو كانه اوتشو هعاقلا ىلع اولوثساو زاغوملا نفسلا

 ىو هزورب زافوب ىف ةلودلا نفس نم اضعب تقزحأو ( هئيولافك ) ةريزح ىلع

 اشاب ىلع نيعو اهريغو (نورق) و ( نوتم) عالق ناطلسلا حتق 94.7 ةنس

 ءانثأ فو تاحوتف ضعن روك ذملا اشار ىلع داز مث امتاقحلمو هروم ىلع اظفاحش

 نم اعجب نامرق نبا ذافحا نم كب ىئطصم عجب عئاقولا هذهب ناطلسلا ةيلوغشم

 انعتسإمأ ناودجأ هبا ناقلنلا لسرأف: اهل ونخأمو :هدنزال ةهج نهتو ءامقشالا

 و. ةثلس ىفو  مهليث اوتتشف مهنلا رش ىقكي ىلاو هدسيفح اش اب دجتو

 ةداضم ىلع ةناعالا رحلاو اسنارفو اينامسأو اياملا نم كندنولا ةيزوهخب تيلط

 رحبلاب اظاتم الوطسا اًواسرأو مهبلط اوباجأف اري و ارب ميتب راغو نيينافعلا

 كسره نا اشاب دجأ لاحلا ىف ناطلسلا لسراف والدم ةريزج لصو ىتح ضيبالا

 ءادعالا نفس ضعب رسأ لوطسالا ءاسؤر دحأ كب لاك ةهو هتمببف ةلودلا لوطساب

 ليحأو ةريزملا اوورتساو نوقابلا مزهتاو اسن رف كلم ىنأ نبا مهنمو انف نمي

 ىلا املاس لوطننالا داعو لوضانالا ىلإو انثان نانس ىلع اهعالق ريجتو اهريممت نهأ
 ناطاسلارطضاف ىلطلاتباجأ ىتلا ناريا ةلودعم ترباخت كيدنولانا مث ةياتسالا

 ( هحئقول)  ىتعلق حنتف راص ءانثالا ىفو اءرؤأ تاموكح رثاس ةحلاصمو ةلماج

 نب ( هاشلع ) تام و4.مل ةنس ىفو .ةنسو ىلاو اشاب زابنكسا ةمه (جادد) 0

 ىلع مجْعلا هاد ىوفصلا زديح خديشلا نب ليعامسا هاشلا ىّدعتو ناطلسلا

 (هكت) تاهجف نينكاسلا نايكرتلا نلغأ لاقساو (شعص)و (توبرخ) تاهج

 هروم ىلا نارتلا ىفاب لقد تاطلسلا عرسأف اشرح مهنم هل بترو (ليأ ا)و

 ءابو ىلمورو لوضانالاب لشصح مث . داعف هفعضب رعش هناف ليعاسنا هاشلا امأ

 تام يظع طحق ىوخأ نينسس ثالث ىفو انف لصحو نيذنسس ثالث رّيسا لوهم

 (شمزوطهرق) ىلا قش ضحش رهظ 4 4 ةئمف قو نئمقال قئالخ امهبيسي



 اه (ىناثلا ديزياب ناطلسلا )

 (راصح ىروس) ةهج ىف نيلسملا راحتلا ىلع قيرطلا عطقل نفس ضعب هعمو

 قيل ا بلصو وه ل و هباوعأ لمث تتدتف ةيفاك نفس هيلا لسرأف

 لغتسشا لب ةيبرح عئاقو ليصحت مل و١0 و 41٠١ قنس فو هل اومأ
 ى راك لثم ةيريخ ةينبأ لايقاف ةعانصلاو ةراجتلاو ةعارزلا ةبقرتب ناطلسلا

 ضيم .ناطلسا لضح 41 ةئس ىفو : كلذ وذو ةيمومم قرط ءاشناو رطانقو

 اشاب ىلع رض-أ هدالوأ نيب ٍقاقشلا لوصح نم اذوخف هاوق طاطخغلا بجوأ

 ةلزلز تلصح كلذ ءانئثأ ىفو ةلودلا ىعأ هلا: ض وذو هروم ءاسهأ ريمأ مداخلا

 ا ناطلسلاو ىلاهالا ميرخو هناتسالا فصن اهبيس مدس مناف ارهش ترقسا باه

 هتيارسلا لقنو بشخ نم تن ءارحصلاب ناطلسا ئشنأ مث اه: اوهخو ءارحصلا
 ةناتسالا ةرامع مامت ىلا ابيف ماقأو؛ هنردأ نم برقلاب ( هق وتعدب ) ةنئاكلا

 و مهاو باشخالاب ةياتسالا ةراممب مظعالا رب زولا اشان. ىلع مها همم ةنس ىف

 ع
 الو ةالولا ٠ نم ىلاهالا ع نع ملاظملا غفرو نيناصر هلا نم رهظي نع لم بنلا ا ض دأ

 ِكِلْذ ىلع ءارزولا هقفاوف هدهع ىلو دج هنبأ ذاختا دارأ ناطاسلاب ضرملا لاط

 ايوبحم ناك هنوكل هيبأ دعب اناطلس نوكي نأ ىف لمأ : ( دوقدوق) هنبال ناكو

 جملا ةضيرف ةيدأت ديرب هنأ ارهظم 414 .ةئس ىف رصم ىلرفاسف ءاملعلا دنع

 مّدقومدنهنأ مث ما ركالاو زا ززءالابرصم ناطلس هلباقف نايضغ ةقيقحلا ىف وهو

 ناكأي (هكت) هتيالو ىلا هداعأو هنع افعف وقعلا هنم نلظو ةرذعملا هيبال

 هدلاو نم هبلا خرضتلا ذثمؤي (نوزيارط) ىلإو لس هنا بلط 416  ةنس ىو

 نبي رجيكملا اصوصخ شيخلا يبل ايون امادقم اعاجش ناكو هتراب زل ريضح نأي

 ثرتكي لذ ةلودلا ناكرأ هعنخ دهعلا ةيالو ىلع لص>تينأ ةرايزلا نم هضرغ ناكو

 ىلا هحونلا دارأ اهئمو ىلمورب 8 رق ىلا دوسالار حبلا راع 7 ةئس قو

 هردتمسيالو ةغيظو هوطعأو اضأ ةلودلا ناكرأ هعنخ اهبمف ذثتقو هدلاو دوجول هنردأ

 هّتيالو ىلا بهذي نأ ىف م لس ددرت 1٠7|4 ةنس ىفو هيبال هتلباقع اوًضرب لو

 ةلودلا ناكرأ 0 هينأيىلا هدوتملاب لاب اهذلا ن ع هعنم قثاعثودح ار || ظتنمو ديدنلا



 ةبيلعلا ةلودلا جام ) 0

 هسالجال' ( ايساما ىلاو ذثتقو وهو ريكالا ناطلسلا نب دجحأ ) ارساوبلط مهناف

 ماقذ هكشن دوقروق هدأ 3 و ىف نتف ضعب لوصضح فداضتف هتلبأ ل 5

 هلدب هسوامل بهذو تام ناطلسلا نا ءايقشالا نظف ( اسيئغم ) ةيالو ىلا اهنم

 هل ىذلا (هكت) ةيالول ةفوصلا فئاوطل خيش (ىل وق هاش) ىدب نم بصخق

 هتدوعل ةصرف هذه ملس ذخاف اداسف اهف اثعو اناطلس هسفن شي وا ردلا نم فولأ
 0 . لولا . 0! 35 5 1

 ةمذرشب مهلباقذ روضحلا نمهعنمل اغلا نيعبرأ نم اشدج ءار زولا لسراف هيردآ ىلا

 ىداوف شحلاهقحلذ دوسالا رحنلا ةهدل ناهذلا ىلا رطضا هركاسع ةإةلو ةليلق

 نظبقلا اودارأو ( كروج)

 ارهعص دعب اهف راص ىذلا

 دله طحأ هتدصو عامسو هدلاو

 - 0 .ء - 1 03

 مأق مث 3 (دوقروق) هوخأو ةلودلا ناك رأ هعدابف نيطالسلا سدلل ةعملا ةماخا هسلاو

 / هق وتعد ) ةنأ رس ىلا اه ذ ديزي ن ناطلاسلا

 عماجلاب:نفدو ةناتسالا ىلا هتزانح ترضحأو قيرطلاب تام ( هردة1ردوك وس )

 ةغساو ةجر ىلاعت: هللا هج جروه هأشنا ىذلا هسا ريهشلا

 لآ مهتاهحو دب رباب ناطاسلل نب رصاعملا ءاسهالا و كولملا ءاسإ



 (ىناثلا دي زيان ناطلسلا)

 نماثلا ىرنه مث عباسلا ىرثه ...... ايناملأ

 . راوستس نا هعثث ايحوقسا

 ىناثلا لوج مث سداسلا ردناسكلا

 1 رق . ىل وانو اينايسا

 لوالا راع ريس 0 اينولوب

 غرويساه ةلمك نم ثلاثلا كيردرف



 ( ةسيلعلا ةلودلا عدا )

 لو الازوأب مييلس ناظاسلا 4

 ةنس 41 هرعو 9178 ةئس س ربلحو امساماب ةيرجه م86 ةئس هيلا راشملا دلو
 نرملا يجو ةعاجشلاب هتيب ويش ىف اروهمُتم نأكو هرك ذ قيس 5 اميميبأ ةايح ىف
 (ايسامأ ) ىلع هتيالوف دجأ هاخأ بأ سلج املو شيحل | ىدل ايويحم ناك اذلف
 هل ةعدامملا نعرخأتو ةنطاسلاب روك ذملا: ياس هيخال ضرب ملف (نانورس )و
 ىلا ركسعي نيدلا ءالع هنا لسرأو انس رك لإ ركل ا قتحالا وه هنا امتاز
 ناطلسلا هيرأ ل شدج زبي يحتم مها هز كش ايراه لوفناطاسلا هيلا هذ هسورب
 ( ايسامأ ) ىلع ايلاو اشاب دوواد نبا كب ىئطصم نيع ناطلسلا نا هغلب امو
 هلتقي لو هيلع ضبقو كب, ئطصم ىلع هرك اسعن مجهو بضغ هلدب (ناخورس) و
 نسل ع ناطلسلا وه هناب ةكلمملا ءاحنا ىف اروشنم بتكو هل اريزو هذختا لب
 ناطلسلا بزح و ناك نع ؟ نؤزبتسا 5 لوخانالا ءارغأ ىلغأ هلا لاخ
 ضعن لام كلذ ىلع ةوالسعو ح حي وقلام نبا كب ىلع نم ناطلسل | كلذ غلبف ميلس
 ق-ىف تاياشولا ردك و مياس ناطلسلا راكفأ تبر طصضاف دج ىلا شدحلا ءارعأ
 ضخ اولئقف مهلتقي صاف ةئطلسلا دب رب مهم الك نإ | هتوخأ دالوأ و دوقروق هيخأ

 0 قم انناتسال

 |, هماقمامئاق هبصنو (هفك 0 هنبأ رضحأ
 نبا اشاب دجأ نيعو دجأى ا ليملا ةمبتب ءاسهالا نم ضعب و مظعالا ردصلا
 لئق هنا ريغ هيخأىلا أجتلاف زوفيال هنأ معو دجأ فاخف مظعأ اردص
 ءادع ناب ناجاق هيلا هثاحتلا عم دجأ هيخأ لتقنع ةّدم دعب ميلس ناطلسلا لمس
 سنالا نيطايش هيلع تلوتسا بردا ىلا تيهذ اذاف نوريثك نيجراذملا ةلودلا
 دحاو لتقف نيلسملا ءامد ةقارا كلذ ىلع بترتيو لمع أم لثم لمعيف شغلاب نحلاو
 ملعأ هللأو بجأ و أ نب ريثك ءايحال

 رصمملا ىناثلاو مجعلا ىف كل ترم لو الاخ نيدلا ء ءالعو داى ه نادلو دجمال ناكو

 ريِغبس ادع 68 ةنس لودلا عيجب ءارفس عاج ةنردأ ىلا ناطلسلا داعاملو



 07/9 ( لوالا روان لس ناطلسلا )

 مرق ناخ ىا ركلا دمحم لشر أو مهلودل ت تادهاعملا ديد 0 محعلا هاث

 ةثاملا عقاوت جراخلا ,م ةدراولا ةمحنر ذالا عئاضيلا ىلع اك ردح لع +و ةءاريو ةعا+

 ع . هني
 كلذ ديك هيل وهذ هسج

 ةريهمشلا سرفلا ةنرامحت

 امم ىروغلا هوصناق رضم قكالم مجعلا هاش ليعامبا هاشلا رباخ 22 ا ف

 ةلودو شفدم وع ق ةيلعلا ةلودلا ناو توريبحود 2س ناطاسلا نا در ووصم

 ةلودلا ذوفنلةعباتلا رئاشعلا نم اريثك ليّمس هاشلاذخأو انمناندّدهم رصمو مجعلا

 فئسض لك نم اك سه اشدج زهدف كلذب ناطلسلا لوضانالا ءارهأ ربخأف ةيلعلا

 هناكم هناتسالاب نايلس هزبا ماقأو ىرخلاب هاشلا نلعأو اغلأ نونامو ةئام هرادقم

 دار اضدأ هسفنب كلذ رشابو ركسعلا ةظحالم ةقدب ءارهال ا سحأ "زينل ءانثأ

1! 5 1 
 ىقبأو لاتقلاو رفسلا لاقثأ نوامحتيال مهن :| الثاق رادتل 1 تن

 (ىدووب ىاب) حتفو ناجيبوذأ ل :
 ءازهتسالاب اناوح هيلغ در لب هاشلا هلباقي لف نرخلا ىلا هوعدن هاّشال اناوح تتكو

 طخ ةيلع عطقيل محعلا دالب لحخاد َْق لغتي قد هرومتو ناطانسلا بضغ ةدائ زل

 هلجعتل هاثلا ناضغا دصقب ناطاسلا همك ريغسلا عم عم ناوحلا ل زضو الف ةءحرلا

 رهظد ل هاشلا نكل اًضأ هنضغ ةّدش تحوي 7 هبا و درو نرخلاب هئلباق؟

 ركاشعل ا ءارعأ نكل ( زيربَت ) ىلا ناهذلا ىلع ناطلسلا مف دب اقملان امانه

 لغوتلا نا اولاقف 5 اوهلاو ءانملا رب علا مق رم 0 رغسأ | لوط مهيعت أ ةلودلا ءذ

 عاجزا اوداراف ىثف ةسامسلا نم نمو ةلد وطلا تافانملا هذه ةيدنحالا دالتلا 3

 تايصعلل رك اسعلاض عب اوكرحف لبي لف ءاندحةقي رطب يحتل |ذهنع ناطاسلا

 (اشاب مده ناطلسلا ل 1 ءاغرغو شادو وشنت هلا : ناط الا“ ةبع ىلع 0

 ةعلق حتفف غامالا ىلا ريدلاو شيلا ماي صأ لالا ىفو ءارعالاو ءااكولا هنأ



 ( ةسيلعلا ةلودلا ران 1
 جيكملا نه لصح ريسلا ءانثأ ىفو ( ناري دلا> ) ءارحص ىلا لصو مث ديزييب

 ىلءصاصرلا برضب اومز مهنا ىتح ءافوغلا ند ركاسعلا ضع نم لضحام لثم

 عم برج ريسغب عوجرلا نكمال هنا مهتبب ىدانو ةهخلا نم حرخف ناطلسلا ةمخ
 نراحأ نا : الخ انآ امأو عجريلف نيسحلاب هسفغن مكنمر «ّل د نم لكو ودعلا

 اودتا نيحلا ىلا مهيست هناو هلئاهلا ةراس كا هذه هئم اوأر الف ىدحو ولو ودعلا

 وص 26 لكلا 1 ىت> اوراسف طاشنو ةريغ لكب رفسلا ىلع

 ِك اولمتو مايا ف داغل َْ اياوج هاشلل لس رأو ةمزاللا تاماكحتسالا

 150 بترف هشدح تن[ ةاسلا نأ هغلب ع برحلل ةلباقملا ىلع

 نمالا حاتخلا ىف لوضانالا ركسمع انس (اشاب ناتس)

 ةلاىف ةؤارز وو وهو رسالا حان 1 ىلع ىمور

 افوفص هركسع نتر هناف ليعامسا هاشلا امأ ةثيهلا هذهب ىداولا ىلا ليا:نم
 ا 1

 11 ىلع ءا ىعأ ضعب هعمو دادي و ركب راند ىلا و (ناخدمت ) لعجف اًضدأ 5

 وهو د ىلمور رك اسع مامأ نم الا خانملا ىلع نيرخآو لوضانالا ركا

 ثلاث مب رالا غون حابصقو الا هلا سنالملا ىوذم ةلامجافلا:ن

 وأ قدائنلا ب رمي نرخلا كيتشا 46٠ ةئلس بجر زهش

 عي ا ا
 سدب رز اسنان نس كلد ىار امد ةححالا نم موحش

 لالدمالا ارشذ ةدن دش ةكرحي 3 5 راظملا عفادملا ترض

 | حانملا ىفراسكنالا رهظو دادغب ىلاؤو وه لتق 2 دعبو 1 ناخ

 ,زملا اغلأ نيعب رالا عم ةّدشب مجه كلذ هاشلا ىأر انف محعلا ركاسع نم

 هذقئاف اكرج ةاشلا عقو اريخأو ىلمو ز ركاسعف اراره 1 تامالع ترهظف

 هشدج مزن او زيربت ىلا أن راه رفو هسرف ىلع هيك راو رضخوعدملا هنعابتأ ديحأ

 غاب الف نامالا ىلاهالا ءاطعال رب ربق ىلا نيك هقود ننا اشاب دجأ ناطلسلا لسرأف

 مث ىرهو ةموكسحلا ةنيزخ نم ةسقنلا ءايشالا نمهيلعردق ام ذخأ اهظفاعم كلذ

 لجال كانه ءاتشلاذّدم ىضذقي نأ دارأ مث مظع نكومب اهلخدو اهيلاناطلسلا لصو



 31 ( ةريهشلا سرقتلا ةيداخم )

 5 . ب ىضفرلا هذملا ومو هاشلا مادسعا دضتب مداقلا عببرلا ىف لاتقلا فانئتسا
 ةئامدجتو افلأ ذخأف كلذ ىلع نيي رجيكملا ةاصعو ءارمالاو ءارزولا هقفاوب لنكل

 زي ربقحلا سراف دالب رئاسو ناسارخ نم نيبواجملا ةعوننتملا فرثللا بايرأ نم مدن
 ريعو هشدخلا مأق عاوبجسأ دعو ةنامسالا ىلا ةبق لاك ةريثك ءايشأ عم مهلسرأو

 ةاصعلاو ءايقشالان مىقيرطلا.ىف هلباق. نم لكو :(ةناوز) ىلا لضو مث سرأ رب

 جرركلا دالب حتف ىلع. مزعو .( نيام ) ةعلق جتف مث هتعرخ ,قحتسي امم هازاج

 قاسم مدع بىلطو ةرخاف ايادهب اهكاح .هلباقف (1) .( ىسنيربك نابوج) لضوو

 ىشي نأ دارأو ايسامأ ىلا داع مث : ءوسن هدالمل الو هل ضرغتي لو هت ليقف هدالب

 نيك هقود نبا اشاب دجأ ىلا كلذ: ناطلسلا سنف اضدأ نوب رجيكلائدعف كانه

 ةموكح لبثم مجعلا ةياج تحت ةزقتسملا تاموكسملا ىلع ىلوتسا مث اه تقف

 اهريغو (ناورش)و (دارك الا ءارهأ) و (ي ردقلاوذ دالوأ) (ناضمر لآ)

 وك اسعلا نمرغسلايف نايصع هنرم لصح نع نس ريثك ىزاحو ةناتسالا ىلا داع 5

 ةّوقلداعتل ةيرحبلا ةّوقلا يظنتو ةدايزب ّمها 4ع ةنس ىو نييرجيكلا

 لودلا نم ايادهلا هل ثد د هباتسفالا ىلا هلوصو دنعو اينامساو كيدنولا ىتل ود

 رب ماعلا اذه. ىثو ؛ايلاطناو اينايشاو رم لاو .كيدنولا لبثم ةرواخلا ةيحيسملا

 اههلياقو ( ركب رايد) ناخ هرق ةراد رس عم رصاحو مب حج نم ليعامسا هامل

 قو ةيظع ةيراح تءقوف ( شيجرأو ) لبج راو () ىلقيب ابق اشاب دمم
 اساب دمج قل مث (توبزخ) :ىلعنامرقءارمأ ريمأ اشاب و رس ىلوتسا كلذ ءانثأ

 هناتسالا نمهشح ماقناطلسلا تاكو مجعلا - مزهناو لاتقلا دتشاف روك ذملا

 و ريضخاو اشان دمحم راصتناب ريخلا ءاح جاك ءارحص ىلا هلوصويف كانذ ىلا باهل

 ناك ثيح زئاوجو ةرخاف ةعلخ.سدردا:المو روك ذملا اشاء دمحم لسرأف اشاب

 ةرصنلا ؛ىف ءاضيب دي ىناثلل

 مانغلا ىرب وك هاتعه (1)
 فيقكلا:تئشلا وذ )0
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 (ةسيلغلا ةلودلا عران)

 ةرئاغم نم عاش امل ارظن ىروغل | رصم كلم نم ماقتتالا ىلع ناطلسلا مزع

 هنا ناطاسلا عاشأ ىلوالا ىداعب لئاوأ ىف مّدقت كى ضاسملا ماعلا ىف هعم هاشلا

 ىف هماقم ناهلس هنبا ماقأو افل أ نيسجت عمجف مجعل | دب ران رفسلا ىلع مزاع

 ىلا ءارفس لسرأو ةسزوب ىف كسره نئا اشاب دجأو ةناتسالا ىف اشان ىريبو ةنردأ

 ليقف ىروغلا امأ م>علا دالب ىلع كلذب هو قرشلا ىلا رفسلل هوعدب رصم كلم

 نم ديري ناك ام هنا لاق ةلماعملا نسحمهل رهظأ مر يقحت ضعب ءارفسلل ىدبأ هنأ

 يولقلا فيلأت ىف ناطلسلا نيبو هنيب طسوتلا الا ليعامسا هاشلاعم هتقالع نسح

 راذتعالا اذه هنم لبقي ملف ناظلسلل ااوج ىنعملا اذهب لسرأو روفنلا ومو

 ىف هركاسعب ىروغلا هلباق 4622© ةئس فو .تلحىلا لصو ىت> ريسلا ىف ٌدج لب
 ىروغلا عقو مت اهيهل ٌدتشاو برحلا عقو و قىقباو خسنلا ضعب ىفو قباد حي سه

 مث اشاب هج هرق اهيلع ىلو و نلح ةئيدم ناطلسلا لخدف هركسع مزهناو اليتق

 مهاشمو نايرعلاو زوردلا هل داقناو اةشمد لخد مث ةل ووسلاب صجو انج طبض

 رصمءاهأامأ و سي وسلاىلا نهذاهتمو هزغو سدقلا و سلب انعالقىلع كوتتساو

 درطل ركاسءزيه متى ذخأو دهت+اف رصم ىلع اكلم ىاب ناموط : اويختنا مهناف

 ىو هرك اسعو ناموط مزمناو نرخلا تعقؤو ماشلاو رصم نع مياس نتاطلسلا

 نم افلأ نيسمخي ابنا ىاب ناموط هلباقف رصم ىلا ناطلشلا نهذ و6 ةئس

 نم ةقرغب اشاب نائس ناطلسلا لسرأ.مث تامارملاب اعونسا ٍب رحلا ترقساو ةلايخنا

 برهلا عقاوم نع نين رصملا لاغتشاو ههج نم رضم لالتحال ةع د+خركاسعلا

 تدتشا مث مظعأ اردص اشاب سنوي هلدب نيعو لتق هلوضو ليقف ىرخأ ةهجنم

 رصم ميلس ناطلسلا ركاسع لخدف ةقيتعلا رصم ىلا رصم ركسع مزهناو برحلا

 ليق اماقتنا كيبايشلا نم تالقثملاو ديادحلاو راححالاب مهيمرت رصمءاسن تراصف

 نإ مث لعأ هللاو اغلأ نيسجت نوغلبي ةعقاولا هذه ىف رصم ناكس نم ىلتقلا نا



 ماع (ىروغلا ناطلسلا ةيراكم)

 اشدح ةزيجلا ىف زهحف ميلس ناطاسلا ىلع هراصتنا نم لهالا عطقي ل ىأب ناموط

 مظعالا ردضلا اشي سنوي ناطلسلا هيلا لسرأف نارذلاو ةدكارنشلا نم كه
 نم دانعب ترمساو ةيظع ةّدشب يرملا تكدتشاف اءذدم نيعبرأو اغلأْن يرشعي

 ركاسع نمو فالآ ةتس ىوس نيينامعلا ركاذعلا نم قدي مل ىت> نيفرطلا

 هليو زباب بلضو اريسأ ذخأ ى تح ىاب ناموط مزهني لو فالآ ةعزرأ ىانناموط

 هيلع هللا ىلص ىنلا ىأرر وك ذملا ىاب ناموط نارصم خعراوت ضعيف رك ذو

 ىلات هذو لاحلا ىف ماقف ادنغ اندنع نوكتتس كنا ناموطاب هل لأقو مانملا ف سو

 قاب ناموط تومبو . ٍلعأ ىلاعتو هناخسس هللاو املصأ هلّتقف هسفن هل. لسو ناطلسلا

 كب ىريخ رصم ىلع ىلو ملس ناطلسلا نا ريغزرصمب ةسك ارشلا ةلود تضرقنا

 بورحلال بقةلدوامل لس ناطلسلاناكلذو هتايح ةّدا اقباس ساحىلاو ىدكرشلا

 ىنا هل لاقف : روكذملا كب ىريخ اهيلاو هيلا بهذ لح ىلا ةروكذلا ةيرضملا

 الو كلال انأف ىروغلا ناطلسال وأ كل رضم تناك ءاوس نيئسملا ىراحأ نأ هركأ

 ِكتاي> ةّدارصم ىلع كيلوأس ىنا هل لاقو اًّدَج ملس ناطاسلاهنم رسناف كيلع

 ناطلسلا نارصم جراوت ضعن قركَذ دقو مدقَت كه نيع دعولا اذهل ءافوف

 هسرف بكري نا دارأ اهيلع ايلاوّكب ىري نيعو اهيلع ىلوتساو رصم حتفامل مبلس

 قبتو ركسعلا ىف هسك اريثلا دالوأ لبقت له امهفتسم هل لاق كب ىريخن اذاو

 ذدخأت فيكو من هل لاقف ال مأ اوناك اك ابتاّمحامو رصمب مهت اراقعو مهلاومأ مهل

 تيهذ مظعالا ردضلا لاقذ نيس اوهسلأ شيلا نم مهدالوأ عنمو مهلاومأ

 باكرلا ىف ىرسلا ناطلسلا لحرو لتقف لالا ىف هإ:ةب سعأف ىدس اماعتأ

 رضم ءاربكو نيبنامثعلا ءاهأ نم هعم نع راسو هداوح بكرم ضرالا ىلع ىنيلاو

 ( هكئانملا ) هيسوقيرسلا هاقئانللا لصو ىّت- ةنوثدحيو مهثدحي وهو هل نيعيشملا

 بجوشسا مظعالا ردصلل امنذ مهفت 0 اننا ناطانلل لاقو فطللاب ممضعل رساحتف

 دعولل ءافو رصمىلع ايلاو كلب ىريخ انيعف د وعولاب فون نأ سخن اننا لاقف هلق

 نيلسملا رئاسك شيحلاىف مهدالوأ انلبقو انل لحتال ثيح مهلاومأ هسك ارشلل انكر تو



 ( ةيلعلا ةلودلا عرات) 0

 " !عرركي نأن م اذوخ وهف هلتق امأو بويذلا ف ىتءقوي نأ مظعالا ردصلا:دارأف

 لعأ هللاو ب ؤنذلا هذه ىف عقأف ىدنع رثأ انجرو احلم كلذ

 دج نبا (ىّتلا ايأ) ىمسملا ةمركملا ةكم فيرش ىلس ناطلسلا ىلا رضح دقو

 اهلئقف تافلخملاو ةقيرشلا راثالا نم هديب ناكاف هلإ سو كيربتلل تاكر بلا ىبأ

 هذه ءانثأىف و هنجس لب هنم:لبقي ملف'حلصلل ابلظوجعلا هاش ريغ هيلا ءاج مث هئم

 مياس ناطلسلا ذخأف ىلمور ىلع ايوروأ نم ةزيشثك ت ايدغت:تلصخ نورحلا

 ؟عع ةئس ىفو. ةناتسالل داعو هعم رضع نييسابعلا ءافلخت رخآ هللاىلعلكو تملا

 ةراغم هل ذختاو: نامزلارثآ ىدهم.هنأ داو لالج خيشلا ىدي نم رهظ

 ناطلسلا لبشرأف شانوالا نم اخولأ عجو. (تاقت)و (قوزوب) تاهج ىف

 لوهحم صخش ايسامافرهظ مث هناوعأ لمثتنشو ]قفا هوحب شع ىلاو ىلا

 ىو لتقف هسفنل ةتطلسلا ىّداو يلس ناطلسلا ىنأ دجأأ نب داره هنا ىيّداو

 موتحلا لجالا هله م هنكذ سداور ةربيزح حف ىلع ناطلاسلا مرع 4686: ةذس

 نكي حلو. ةعساو ةجرىلاعت هللا هجبرإ 467١ ةئنم لاوشرهمش ىف ىنولو ضرع ل
 ناسملنم ناطلسلا ريغ دالوأ هل

 د( مهتاهجو لوالا ميلس تاظلسلل نيرصاعملا كولملاو ءاسهالا كج (

 ايودوأ

 كوام: . لوالا اوسئازف مث ريش ىناثلا ىؤل مث نماثلاا ىلراآش

 نماثلا ىزئاج مث عباسلا ىرتاه ٠

 نلتللط نانتساركا ضد

 نيماخلا راؤتت لا .ءا

 نائلمسقاه ع كيردرزف روطاربمالا

 نيداسلا | سالسدالا ..



 ( ىروغلا ناظلسلا ةيراعم)

 لوالا دنوهس ريس ٠.0.0٠ اين ولب

 ثكلاثلا ناوبا ..... ايسورلا

 سماثلا ناكلراش

 ايبا

 ليغانعسا ةانثلا .٠
 - ١ نايع ماظن

 عك

 كبى ريخهلتق دعب مث ىأب ناموطمث ىبكرشلا ىروغلاهوصنأق .٠

 لالا نوناقلا نامجاس ناطلسلا ٠

 دهتحاو 465 ةنس لاوش عَ ىلوثو 4+ .. ةنس نانعش لوأىف هنلا:راشما دلو

 (دربناج) ىصع 300 ةتسفو نيدلا ىف نيعدشملاو ةقدانزلا .ىن.ى.هسواج لؤأ

 تلح ظفاخم اشاب هج هرقل ادادما اشايداهرف'ناطلسلا هيلا لسراف ماشلا ىلاوب لازغ

 دعن ىصاعلا :لازغركسع مزهبا | زيخأ و سلح نه برقلان ازأئم:ب ردا 'كبتشاف

 دودسح.ىلإ.بهذ هناف اشاب داهرف امأ اشاب سايآ ماشل | ىلع هلدب ىلوثو لتق نا



 (ةبيلعلا ةلودلا حران ) ملك

 ىرجلا كلم لخادت ماعلا اذه ىفو كانه نيدوجوملا هاشل ا رك اسع ةلياقمل محعلا

 علصلا رومالمزاللا وهام همهغيل ايلاع اريغس ناطلسلاهيلا لسراف هنسوبدالب روما

 اديدش امضغ ناطلسلا'سىضخغف ريغسلا لتق هنا الا رجلا كلم نم ناك اخ مئادلا

 هيف وص ءارحص ىلا ةلوضومق هرثأ ىلع وهو ىلمور رك اسع هعمو اشاب دجأ لسرأو

 دارغلبىلا هردنس ظفاتع اشاي و رسحتو تاوزخذالب ىلا هنسوب ىلاو كب ايلاب لسرأ

 راصح ىلع ىلوة-ا هناف اشاب دجأ امأ ايناواس نارت ىلا لاخيم نبا كب دمتو

 تاهجو (نيمزلا) ةءلق ىلع (اشاب ىريب) مظعالا ردصلا ىلوتساو (نلدركوب)

 برضب اهتاماكحتسا مدهف (دارغلب) رصاح هناف ناطلسلا امأو ةرئقلاب ( مرس)

 ناضمررهُم نم 2+ ىف اهحتف امترصاعت نم فصن و ني رهش دعب و ماغلالا

 عالق تحتف مث .هنبسوب ىلاو انبتيالوا نيعتو هردنعس 1 تقل اواو 517 هند

 ىلا ناطلسلا داع مث اهريغو (هوشريا) و (قيا)و ( كنوك )و (شق نالسا)

 وعم ةنسففو ىردحلا ضرعدوهعو داره هيدلوةافو ربخءاج هلوصو لمقو ةناتسالا

 لاسرا ىلع ناطلسلا مزعف اداسف ضرالا ىف تن ردنكسا ىمس صخش نعلاب رهظ

 اذهىفو ةناتسالا ىلا هوثغنو هسأر اوعطق روك ذملا يرانا لاجرب اذاو هيدي نم

 ىلع نوطلستي ناصرقلل اعجم تناكو ايابلا ةطلسل ةعبان”سدو ر ري زج تناك تقولا

 ىلع ناطلسلا مزعف جاحملاو راختل | نم نيراملا لاومأ بلسو رحيلا قرط عل عطق

 ةءونتمةنيغس ةثامعبس: ملخعالا زدصلا اشاب ئطصف لسراف قيرطلا نمأال اهحتف

 م (1) قوي زوكوأ انيم ىلا لخدف ةلودلا لوطسأ مهرثأ ىلعو ةيبرح ثامهي

 دعيف (اشاب دجأ) ىمظعلا ةرادصلل هلدب نيسعو روكذملا اشاب ئطصم لزع
 ىريخ ةافو كلذ بقعأو .465 ةنس رفص 5 ىف تحتف يشأ :ةتمم اهم رصاخش

 قكوتساُم روكذملا اشاب ئظصم هلدب نيعو 467 ةنسىف رصم كاو ىسكر تشلاكي

 (كاتيوس)و 0 ولاتخحت) 5 (سودنل) و(مورذول) و (ىوكناتسا) عالق ىلع ناطل سلا

 ناكىذلا اشاب ردجأ هلدب ىل وو رصم ةيالو نعاراوك ذملا اشاب ىطصم لزع -

 رولا ففنأ هاتعم-(1)



 ما ( لوالا نايلس ناطلسلا )

 اك اًشان مهاربا ةرادصلل هلدب نيعو نحدالا مظعأ اردصو رع برح ف ارادرس

 . نلعأو هئسرب دوهنلا د همسأب تطخو ىدعهنأف ر وك ذملا اشان دك امأ ءانر لا

 انف لوضانالا ركاسعن ىناثلا ريزولا امان سابا ناطلسلا هيل ١ لسراف هلالقتسا

 هنامسالاىلا داعف اعوطقم روك ذملا اشأب نوسأ سأرلصو هيهاتوك ءأ اردص ىلا لصو

 ىلعا.متجرادا عضول ردم 2 مظعالا ردصلا اشاي مهاربا بهذ هم ةكتنف ىفو

 اشاب ناولس ىلو ةيرؤمأملا هذه مامتا دعلو اشان سابا هماقم ماقأو ماظنلا روخ

 نونو محعلا مانع ليعغامسا ءاشلا قون ماعلا اذهىو ةراماإلا ىلا داعو رصم ىلع

 ردصلا ىتدبىلع نيب رجيكيلا ضعز مجه. وام ةنس ىفو (سسامهط) هاشلا هلدب

 ىلش رديحو | شاب قل اضم ارك اغأامل لان تاطلسشل لامدعاف )ا 1( راد :رتفدلاومظعالا

 اشان داهرف رضحأ ونيير تعم ديلا سيئر بدا داسفلا اذهل نيكرهلا ناكل || سئر

 ذاسفلاو ة ةواقشلا ن م هنمرهظ الل مذعأو :٠ ةكامسحلا هردنعس ظفاعحمو ثلاثل ارب زو

 رخالا رحبلا هناحتشرت ىف د رثكي ةيدرح بتاايب ءاشناب ةماّمها ناطلسا | هحو م

 ماعلا اذ_ه م ىو املاع ارومام كللْذل 0 ةئزاحملاو ةيدنهلا ىل_>اوسلا ظفم

 رك اسععجو ناطلسلا يضغف ةيلعلا ةلودلا ّدْض رجلا كلم عم مجعلا ةلود تدحتا

 ناكورخجملا نم ماقتنالل ومع ةتساجر ريثع قىدحا ىف ماقو ىلهورو لوضانالا

 انوحخ هيدل روضحلل مرق ناغخ.ىا رك ةذاعش 0 اغلأ نيعمسو ةثام شيلا ددع

 قالفا ىكاحل انامرف 8 بتكو ناطظلسلا نابغ ىق هل ةلودلا دالس ب اءوس دصقب نأ نم

 رمت ىلع ىراكأشنأ دارغلب ىكاءلْضصو انف دايحلا ىلع ةماقالاب اهرمعأي تادغبو

 ( هجار) عالق ىلع ءلوتسا مث نودي. ىل ارودعلا نمزكسعلا نكمت ىتح ىواد

 (صاقرب)و (كيورح)و .(هحيروغارغ)و ( كزا)و .(قولبا)و (نيداراو) و

 ( نيتوص) و (نكود)و (هجارب)و (خداو) و (ىاكو ت) و (هجقو رتمد)و

 ءارحص ىلا اغلأ نيتسب اشاب مهاربا مظعالا ردصلا بهذ مث (رادار)و (راوقل)و

 شج ةرثك ىأر الف افلأ نيسجتو ةثامدددع غلابلا رجنا شيج هكلباقف (حاهم)

 . هيلاملارظان (1)

 (14) قافتالا



 (.ةسيلعلا ةلودلا خوان ) 8مم

 نادبمب ه1 ناطلسلاب:اذاو هزكرم ظفح ىتح ةدشب عفادملا يرض لمتسا ودعلا

 نءعانغرف ةروهنشملا هتعاجشو ةءواعملا هتلوص ءادعالا ىلع رهظأو هعم نع برالا

 لتق نأ دعب نويرجا مزهنا تاوزخ ةموكح نم ءادعالل ىنأ ىذلا يظعلا داملا

 قا فو تاعذ هل هسرف حقو هنو ره ءاذنأ قو مهكلم نرهو اهلأ نوثالث متم

 ىلع حتتفلاب ةئنهتلا موسر تورحأو ة روك ذملا ءارحصلاب ناطل سلا مادخ تعدو موي

 تاهجال تررحو ةمظعلا تاناسحالا ركاسعلا ىلع عزوو ذئتقو مهت دنعاق ىسح

 ىلاهالا هنم.ىلطف رخيلا ةمصاع (نيدو) ىلا زاسو:هشيخي ماق مث ىرشبلا تانامرق

 لاتتق ريغب ىلوتسا مث مهبلطل ناظللا ميباجأف .هاباعر نم 'اونوكي نأ اولبق و نامالا

 (هقحاب) و (نيدكم) و (هنشب) تامصقو عالقو (نيداراو) ةنيدم لع راصح الو

 (ىيخ)و .(كلريب)و (هنقئاب) و. (انيس)و (رسب)و ( جاب)و (لستت)و
 ءارها ةلاللس نم ) همل وناح قاب سواب) بضن 5 ةريثك تاهجو (ىناح كلف) و

 تضع كلذ نقعو ةناثسالا ىلا داعو انديسناكو رجلا ىلع اكلم لدرأ ةكئامم

 (اشاب موخ) مهيلاناطلسلا لغرأف تامرق ةهخب هيزدقلا وذ ءانهأو ناكرتلا رئاشع

 (ردنلق ) ىدي نم يورخ كلذ نقتعأ و ةاصعل | لمعت تتشف نام رق ءارصأ ريمأ

 لوضانالا ءارصأو اهثاهأ ىلع نلغتو ايساما ةهج ىف ريهتشلا (1) ساق جايا نبا

 فو هلاوعأو وه هاحف رار شرحي اشاب ميقاربا مظعال:| ردصلا هيلا. بهذف

 (لوقوص) و (ةغدشول) و (هابز عالق ىلع هئسول ةايضأ ىوتسا هرمر» ةنس

 ةعلق ىلع اي رتسوأ ةلود قوديشَأ سودنانيدرف مجاه 4م ةنس ىو اهريغو

 هشدح نهذ ناطلسلا كلذب عم الف لدرأ ىلا رجلا كلم سوفا برهو نيدو

 سوؤناب داعق ناطلسلا نم افوخ قوديشرالا برهف رجلا دالب ىلا وو ةنسىف

 داقتعاك هتيالو نودقتعي كارتالاو لوذانالادالس ةيفوصلا رهشأ نموه )١(
 نحن و هتقي رط ىلع مهنا نويرجيكمل | معزيو ىوديلا دجأ ىديسب نييرصملا
 حالصلا نم ىث ىفاوسل هتقيرط ىلع مهنا نيمعازلا رثك أنكلو هتقيقحلهخن
 ةينيدلا ةماقتسالاو



 834 ( لوالا نايل ناطلسلا )

 فلأ ةثامالثب مظعالا زدنصلا هذ هيلع ءائبق ناكئاانتاث تاطلسلا هيسلحأو ١  . . 5-8 1.عب 1 كل 6

 رب زعملاو و كب افون ران كلذ ءا 0 أ دآ ىفو اهرضاخو انرتسوأ ةصاع ةنانوىلأ قركسع

 هاش كي رحتب ءايقشالا نم امهعم نمو كب ذنسلا هيأ ناو ةنزذأ تاقحلم نم

 ةئامغاتلا ود مهنم لدتقو مهلعث تنشف كب ىربن م ناطاسلا لسراف مجعلا
1 

 نيكرحملا فنف ىذاق هزرق اهكاح اولثقو بلخحلا نم.ة ةروت لو صح كلذ بقعأو

 هقيطو ىلح هوزلع اساب رهاربا مطعألا ردبصلا ىلغ رلايع رش مقيطوا كاطلسلا منإو ةفمظو ىلع ةوالع اشائ عهاربا' مظعالا ردصلا ىلغ 5 ةفطظو ناطلسلاعنأ

 ءاتشلا لصفف دربلا دنا وجب :ةئسففو كلذ اراتعم انامرفهل لسرأو ةرادصلا

 نتحنو ' مهدالب ىلا ركاسعلا لسرأو انابو ةريصاعم كرت ىلا مظعالا ردصلا رطضاف

 ءارغشلا هءاح 4خ/ ةنسب فاو ميلسو دهشو ىقطصم ثالثلا هدالوأ ناطلسلا

 فيلاكت ضعب فلظب اضيأ ايزتسوأن مو ةريثك ايادهب لودلا رثاس نمو انيسو رلا نم
 قودينشزإلا رصاح هنلع ءاننف ايرإسوأ تاملط ىلا تغتلي لف رجلا دال ب صتخت . و

 تاكرادتلا,ناطاسلا محهاف نيمناملالا -3 0 قف داو ْن د ول ١ ةعلق ا دل فاانيل

 بهذ هامزب ةنبس ىو ناطلسلا ب ريكنلابب دلو ماعلا اذِه ىو ةس ردا

 كب دخأ ارح لسسرأو فلأ ىتئابلا نع دن زب شخ اي رتسوأ ىلا ناظملدلا

 ةاظلا ىلا ءاحع الا ىلا ورح دالب ءارمها عرس ف ف نينامث ناآدو هلأ لالا. ىلا تاؤرخ دالب ءارطأ عرشأف ةتيفنس نينامث ا نادونق

 (داولس) و (هننزر)و ( ىنويق) عالق منو هربو ةئس ىفو ةيئاطلسلا

 كلا امسك ثددت لو دالعتم لاتق بلعب انه ريغو (هّجورباب) و (داودَقَ) و (لي ورش) و

 حلصلا لوبقو ناطلسلاةيلوغس اركي اينانسا ةلودب اواعتساف'ايرتسوأ الو ناملاالا

 ىرخأ ةها ىدعتتال ايرتس وأ نأ هن وعضمو ناطلسلا مهثم للبقف“حلضلا اويلط مث

 داع (هروم) و (نورو) :ةعلق ايئايسا نم درثسا نا دعبو كلذك ناطلسلا نأو

 ريزولا اشاب سابا لشعحو ناو ٍراص ىلع ايلاو. ئطصم هنءا نيعو :هناتسالا ىلا

 هئارغأب مجعلا هاش سسامهط هاشلا فتكي ل. 44٠ ةئس فو هل اريزو ثااثلا

 نيمدقت اك ةنزدأ ةهج ىف ةلودلا ّدْض اههغم نمو: كب ديسلا هيأ نياو كب دجال

 هلوضوبف ميظعش يجي اشاب رهاربا مظعالا ندصلا ناطلسسلا هيل لس راق اداردغب رضاح

(5) 



 )ٍ 3) قافتالا

 (ةيلعلا ةلودلا خيران ) 4

 نيدلا ريخ ءاج كلذ ءانثأ ىو ءاتشلا ةّدم كانه ماقاف ءاتشلا لصف لخذ نلح ىلا

 ةلودلا كلاممب هدالب قاحلا بلظو ةناتسالا ىلا ةنيفس نب رشعب رئازدلا ماح كب

 ردصلا امأو ةئيفس ةثام هل ملسو اشاب ةبترب هيلع مأو رئازخلا ىلع ناطلسلا هالوف

 (طالخأ) و (اذومجلاىداو) عالقىلع مجعلا دالب نم ىلوتسا هناف شاب يهاربا مظعالا

 مورضرأىلا هلوصويف هيلا ةناتسالا نم ناطلسلا ماقمث (كنيوأ)و (ىسجرأ)و

 نم بسامهط هاشلا ماق 46| ةنس ىفو هلبقتساو شيحلا مظعالا ردصلا كرت

 لحد انو هنم رهف ناطلسلا هيل ١ ىهذف ةيناطلسسلا ةئيدملا ىلا ءاجو ناسارخ

 نرق املو كانه نم هشيج ىحسو نيدأتلا اذ مب ناطلسلا ىئتك | ءاتشلا لصف

 سف هلاحر صاوخي ناخ دج اهكاح بره مجعل ١ دالب تاقحامم نم دادي ىلع

 (نايرمش) نئادم كاهأ جس كلذكو ناطلسال دادغب ةثيدم حيتافم ىلاهالا

 هاشلا امأو (فخن)و (هلخلا)و ( كوكرك) عالقو ( كوقأ)و (هينوراه)و

 0 لوتساف برش هنم برق الف ناطلسلا هيلا يهذف (اناو) رصاحو داع هنأف

 452 ةنسس ىفو اهريغو (عشعشم) و (ناتس زوحلاك و (ناتسدول) تاهج

 ىلوتساام ءاقباو برحلا نع فكلا هنومضمو ناطلسلا ليقف حلصلا هاشلا ىلط

 ىلع ناطلسلا تضغ 5 رخاف كو اهلخدف ةناتسالا ىلا داعو هل ناطاسلا هيلع

 ساأ هلدب نيعو ببسلاىلع فقأ ملو لمقف هلتقب أف مظعالا ردصلا اشاب مهاربا

 اهلا ناطلسلا بفهذف نييناملالا دالب ىف لالتخا لصح هعا* ةنس ىفو اشاب

 نوعاطلا ضرمب اشاب سايأ تامو ند'الا اهب داعأو ةاصعلا ٍبْدَأ 464 ةنس فو

 ىو اشاب ناهلس هلدب نيعو لزع ةزيجو ةّدم دعب و اشاي ىئطل ةرادصال هلدب نيعو

 ايلا بهذو ناطلسلا ضغف ةلودلا لوطسأ ىلع كيدنولا ةلود تدّتعا نيملا اذه

 ريمأ قفتا 465 ةنش ىفو ةناتسالاىلا داع مث (ىرقو) عالق ضءب ىلع ىلوتساو

 ناطلسلا يهذف ةلوذل | دالب ىلع اوطلستو كيدنولاو اينامسا و ابابلا عم نادغب

 هريغ هلذب لوف نادغب ماح برهو ءادعالا ركاسع لعث تتشف نادغب ىلا ةشدخب

 ناطلسلا نم ةناعا دنهلا كلم (هاشب ناهج) بلط ماعلا اذه ىفو هعسا ف رعألو



 هأ ( لوالا ناهلس ناطلسلا )

 رئازملاىلاو اشاب نبذلا ريخ اضيأ لسرأو ةيب رح نفس ةلم<اشاب نايلسهيلا لسراف
 رك فئاسلا نادي ملاح عم ةةفتملا لودلا نم ماقتئالل ةلودلا لوطسأ قاس
 الئاه الاتق اولتتقاف ةقفتملا لودلا ليطاسا, روهشملا ةيوود هيردنأ لاريمالا هلباقف
 ةلج ىلع ىلوتساو اشاب نيدلا ري رصتنا اريخأ و ءامذلا ةرثك نم رحبلار جا ىتح

 و مج ع كب
 اهسهدف اشاب نيدلا ريخ هيلا بهذذ (هزن) ةعلق ىف روك ذملا لاريمالا ايردنا نصت

 حلصلا ى ءارفس و7 ةنس ىف كيدنولا ةلود تلسرأف اهيف' نم رسأو
 ءانثأ ىف ناطلسلا هيلع ىلوتساام ىلع ةوالع ىهذ فلأ ةئامثالث عفدتنأ ىلع
 بوصنملا رجلا كلم سناب ىفوت 14م ةنس ىفو حاصلا حو اهنم لبقف برحلا
 امجهو رخل دالب سهأ ىف ايناملأو اي رتسوأ اتلود لخادتف مّدقت ا ةلودلا لبق نم
 ارب ىكمور ىلاو اشابو رسخو اشاي دمتم عببارلا ري زولا تاطلسلا ل_سراف اهبلع
 ندأو ءادعالا درط كافهىلا هلوصو.ف انهرثأ ىلع وه هجوتو ارحب اشاب نيدلا ريخو

 كلملا نيا نأ دجو مث نيتر وك ذملا نيتلودلا ىلا نيمضنملا رجلا نم ةاصعلا ءاسؤر

 ىوتساو هدشر غواب نيل هيلعايصو زوشترام يصنو اكلم هسلجأف ارصاق فوتملا

 نم اريشك اشار نيالا ريخ كلهأو (هوشنز) و ( دروبطسا) قعلق ىلع

 ايرتسوأ كلم لسرأ 444 ةنّس ىفو ةناتسالا ىلا اوداع مث ايئاملا رك اسع

 فلأ ةئام ايونس عفدي و اضيأ رجا ىلع اكلم نوكي نأس لطي ةناتتسالا ىلا .اريغس
 ناطلسلا بضغف اهرضاحو نيدوب ةعلق ىلع مجه هنا كلذ بةعأو وكري و بهذ

 ةعلقلا اورصاعت نره هلوصونفر ىلا دالب ىلا ةعفد رشاع هذهو هيلا بهذو

 (سواقيسوبلا) عالق ىلع ىلوتسا لاتق دعن وأب رسل دالب ف 45. ةنسلخدف

 هه ةنسىو ' ةناتسالا ىلا داع مث (ىوحب)و (ىنوتسا )و ) ندغرتساو )

 اذه ىفو ةناتسالا ىلا هتزانج ترضحأو اشئغم ىلاو ناطلسلا نب دمع تام
 اهذقنأف ندلا ريخ لسزأف دادماسلطظى ناطاسلا ىلا اسنارف ةل ود تأحتلا ماعلا

 ىلع ىلوتسا 646 تعي ىفو (اسن) ةئيدمو (اينسم ) ةعاق ىلع ىلوةساو



 )14 4) قاغتالا

 بييلعلا ةلودلا جيران ) هرم

 1 ع .

 ترخلا رتب انرتسوا عم جباصلا لصح 3 (ناوطيح)و (نارغشنو) ىتغلق

 عفدتاهنأ ىلعةلودلا الا ةدهاعملا تلض> هرم ةنسفو. اارهش رثثع ةينامث

 دو و اسنرف هل ودواينا اا روطا ربما .ةطساؤب بهذ فئلأ نيثالث ناطلسلل

 وخ داقلا ار ريم هم فرش 4865 4 ىو مهتم قافثالا نب رهظم كيدنولا

 0 ِلظ 7 اش ناطاسلا: ىل | اجتلاو روك ذم! هيخأ نم ىشامهط

 ةلودل | دالب ىلع روك ذ ملا هاشلا محه هيلع ءاتشافاش :توكي نأ ىنلن ال ةناو

 ازرمل لوضانالا رك اضع ملسو ناطلسلا يضعف. وذو ةئس

 هذ أ ودلا لبق نماواشلا وه فز وكنو 3 ]ودلا دالي نما اهمذو ةيخأ ف ند غحغلا

 الع ىلوةدساو 1 50 1 اضيأ أ ناظلسلا نك دصو 21 ةئس قف اهلتدو اهيلا

 انه ءاْسلا لصف ةيضَجل نيل ىلا داع مث م انههرت رمغو د زيانو ضراق دالب ءااوه ءادغلا

 بايسل نسكب مل غنا ىئذاقلا اًرريغ ا اما أ ةناتسالاىلا ناطلسلا داع :4هأ/ ةنس

 هم ةئسفو نوبن علا رك اسعلا تداعو هولتقف مادنعالا هيف: نكملب ةيب وحلا
 ناطلسلا لهرأف اهل ةرواخملا ة ةيمالسالا دالنلا نع اب ل ةلوداتدتعا

 ىلع ىلوتساو ءادعالا ىلع بلغتو انؤطلا رم هب زبعف شدي ىلذو.ذ ءاسهأ زيمأ

 (راوشمط) :ةئيدمو (قئلود )و (كركحب )و :( هوبيل )و (تانج) .عالق
 عم اي راسو ةربثك رك اسع اعج و اينولب كلم ىرثلو اسمنلا كلم دنانيدرف دحتاف
 اشان دنغأ نيع.كلذ ناطاسلا غلب املو هوبيل ةغلق ادرتساو روكا اشإن دخم

 مخه 909 ةنسؤو مىظع شرحي هلسرأو زجلا دالب ىلع ارادزس ىناثلا رب زولا
 بلغأ ىلع ىكوتساو ةراؤك ذملا ةعلقلا درتساو مهيملءرضتناو ةقفنملا ءادعالا ىلع

 دالب ىلع مجعلا هاش: يشامهط ىل وتسا كلذ ءانثأ فو ءادسعالا رئاخذو لاومأ
 اادرس روك ذملا اشاب دمنأ ناطلسلا نيعف ةنافكلا زكسعلا ند اهولل مورضرأ
 هنأ لسرأو راش ىكي ىلا لصؤو .45٠ ةنسففو ع ىلَذ وهن ىضذمو قرشلاىلغ

 ناطلسلا لزع كلذ ءانثأ ىفو املس هنبا هعم ذخأو ةنزدأ ىلع اظفاجم ديزني اب
 عد.ع 30 0 5 ِ 8 9 10 ١ |

 ىروأ هنأ وه كلذف بنسلانا ليق ..اشان دجنأ هلدب نيعو ةزادصلا نغ اشاب مس



 هرج ( ٍلوالا ناولس ناطلسلا)

 ١  1 . . 1ع 00 . ب 1
 ناطلطسلا مازد نأ كششويو هسفئل ةئطلشلا تحي مرُعه ىئطصم هنا نأ ناطاسلا

 1 اىلا فضاإاَد وهو اصوضخ تاطاسلا راكفأ ىلع همالكس أف

 كلذ تقعأو لزعلاب ةيدأف هدنع تاشل | لوصحل مدن ُ

 هزؤؤعدب اناوح ةاشلل لسر : ضراق ءارحص ىلا لصوف

 أ دخ أنت
 (قارف لين)

 مطعالا ردصلا لسراف هاشلا مهلب اب ءألا 11 11 1 عا

 كريو جلصلا ياطيب اريفس هاشل

 ىلا رناعو ناطلسلا هقك سقت هنن

 لاريمالا ناطلسلا لسرأف ايلات

 ةلود لو ةظشدلا طاست مث اروصخم تامل 2|

 هه افعل ا لول وطسال | لانس ر 2 ال ناظ طسل

 لاغترب لوطسأ دزطو 7 زهل و

 اهلحاوس برمطن ىررغعلا دال ىلع ائامشا تدعع

 نيينابتالا ادرطق:اشا حلاص هعمو روهعشملا ل

 نويناملالا نوظفحتس لا ىدتعا و46 ةنس ىفو

 ميت ءاغ ء[ هنأ 1 1 1 ٠
 نوتنافعلا بلغت م لثملا نوينامعلا نوظؤفحتسملا م-هلاباقةف دودخلاب ثودودح ومآ

 شودنائي د رف ر وطاربمالا رذةعاف عالق ضعب ىلع اولوتسا و دودحلا ىف اولخدو

 الب ىلع اكلم نوكي نأ : ابهذ فلأ ىتئام ايودس عفدي نأ ىلع حلصلا بلطو

 لتسقي لو ميا دبل ىلصا وذو لوالا ناط طلسلا لقف ندزأو رجا

 ىو. ::ثدرالاو رجلا نيتكلمملا ءاطعأو بهذلا فلأ ىتئاملا ذأ ئأ ىناثلا

 ناطلسلا نب دي زي ان نارتبا ةهجنم ةلودلا ءادغأ نيدسفملا ضعب ىرغأ 436 ةئس
 هاو - * . نا

 00 7 1 0 . أ
 مزهنا م ةاخأ براخو ةركسع غمجف ميلس همخأ نم .ناخو راص نال و ديعأ ىلع

 !:هاش لا اجئلاو 4171 ةئساناززهؤ هيبأ نم أفوخ زي ربت ةنيدمب نكسو مجعل

 اوربضح اف ةسجلا هدالوأو:ر وك ذملا. دي زن اب جعلا هاش لتق +7 ةئدعس ىفو



 (ةيلعلا ةلودلا زان ) ه4

 ىلع تاوتساو اينامسا تدتعا ماعلا اذه ىفو ٠ ساويس ىلا مهتازانج
 لمث انّتْشف دوغروط سئرلا و اشاب هلايب بهذ 434 ةنّس قو هبرض ةريزج
 ىلا داع م ةريزملا ادرتساورخآ لازيمأ نباو اهلاريمأ ارسأو اينامسا نفس
 ةلودلا نيب تروفكنارف ةنيدم ىف ةدهاعملا تراردت 3414 ةنس فو ةناتسالا

 هام. ةنس قو ةيئاثلا فرط نم ايوئسوكريو ابهذ اغلأ نيثالث عفدي ايرتسوأو
 ىو . اييجأف ةيراجتلا تازامتمالا بلطب ءارقس اينولوب و ايلاطيا الود تلس أ
 كللذ ريغو ىراكو ةريسشك اناومن نرحف مىظع ليس ةناتسالاب لصح 01 ةدلتس

 رركت هاك ةثَس ىفو مده م :داعال ايهذ نويلم فص فرص تجوأ اه

 ةرب زملا ىلا هإسرأ و الوطسأ زهجو ناطلسلا يضغف ةطلام ةربزح ىلاهأ ضرعت
 هب ةئنس فو ةرمالب اوداع مهتاكرح ريبذدن ءوس نخ نب رومأملا ضعب ةدايقب
 رازابراتان ىلا هلوصويو اهلا هزك اسعب ناطلسلا هذف رجلا دالبىف لالتا لصح

 فو نومذ ءارحض ىلا لصو يد دلجتف هيلع دتشاو سرقنلا ضره هداصأ
 دتشامث مهملع ىلوتسا و اهريغو (راونكسو) (كسوأ) عالق رصاح و106 ةئس

 ةعساو ةجر هللا هجررفص عم ىف ىفؤتف ضرملا هب

 تقفتا واو ةنس ىف ليقو ناطلسلا ةافو لبق ةئَسف (ةلوهم ةعقاو)

 ةئامدج نمةيكرهتلئاه ةوق تعدجف ةيئامثعلا ةمانودلا وع ىلع اي روأ تاموكح
 اشاب نيدلا ريمخ نلطو ناطلسلا ركف برطضاف ةعونتم ةيبرح ةنيفس نيثالثو

 هنيعو رضحف ةيرحبلا بورما نوتف ىف هرصع دي رف ناكو رثازجلا ىلاو ريهشلا
 ماقف سهالا هبلا ضو هتعاطب تالا ريمالا ةفاكسهأو ايمومعالا ريمأ ناطلسلا
 ةيلعلا ةلوذلا نفس دقفت هنأ كلذو مايق نسحأ ةمهملا ةيرومأملا هذهب لطبلا اذه
 ركاسعلاو طابضلا نم زرف و اهدوجأ نم ةنيففس نيسجو ةثامثالث اهنمزرفو ةيبرحلا
 نم ةنيفس نب رشعو ةثامردقلا اذه نمزرف مث ءادعالا ةلباقمل بهذ مث مزلام
 ةئاملاب ءادعالا ماهو تقولا اذ نف سح نصضخلاك نيقابلا لعجو اهدوخأ

 ىلءرصتنا مث اهيركديازتو برحلا تّدتشاف ةقئاف ةراهعةنيفس نب رشعلاو



 1 (لوالا نال ناطاسلا )
 لم تتثو ضعملا رساو ضعبلا قرحأ و ضعبلا ق رغأف ا رهاب اراصتنا ءادعالا

 هيلع منأو كولملا لايقتساك هلامقتسا ناطلسلا لعجف ةناتسالا ىلا داع مث قابلا

 ةدحاو ةئسهف انام نابلسناطلسلاو اشايلا اذهنأ فسالابو دداةةئاف تاماعئاب

 ةينافعلا همنانودلا وحمو ممتاران' ذخال ةلثاه ةيرحب ةوق تّدعاو لودلا تبصعت مث

 تاملكلا هذهنايلس ناطلسلا ةافو جيران قفاو دقو قأيس اك كلذ نم اونكمتو

 سرادملاو دجاسملا ءائب ىف ةيريخلا هرث امو.( ناهلس ناطلس ى> هآر ديبش )

 هتئباو ريكتاهجو ديز,ابو ميلسو دججو ىئطصم مهف هدالوأ امأ . ىدحتال اهريغو

 اهلس ادعام مّدقت كروكذلا عيعب هتايح ىف ىفوت . هامرهم

 امرت اهجو ءارمالاو كولملا نم نابلس ناطلسلا ىرضاغم ءاسمسأ)#

 0 نارا رمل ٍ

 كلاثلا نان مث نيؤامأ .

 ثلاثلا ليساو مث ثلاثلا ناويا

 ماظن مث :لولهب مث نيدلاءالع ناطلسلا ...



 ىلوتو 9م. ةنئاس بحز 5+ ىق هيلاراشملا دلو

 و ثلا فو روهشأ ةسجن و نينيس تنام هتتط طادس ةّرْمَو ةئنس توعترأو عبرا

 لضح دقو هسولحا ولع هلوصونف شيلا لامقتسال دا رغلب ىلا بهذ هسواح

 ريدك لالتخا نيينرعيكتلا نما ةناتسالا هتداوع ءانثأ

 نيسستملا ءاسؤ را ةاراك ىف اطاذتو امزح مظعالاردصلا

 وحو مدع وه لالتخالا بسس نكل هده دنع مهم اا

 دا رك ابييعلا. بات 7 به ريخأ انو

 1 لوضو فداصت اهملأ اولصو املو ةهناتسشإلا

 ذرص عم ةلودلا تنيك ةريثك 5

 سولحلا انالعاو يرذبايف ةلودلا راصتت اىلع هللا ركش ةوخاف ةنيز لامعاب ناطلسل
 قو فيحارألا ثودح نم هماعلا راكف لدوحتلو . 7007 ا ا ََق

 رغسل ا ىدي أ ىلع اينولولو محعلا ةلود | 05 0 |1١

 مو ةرصبلا ىلاو مم راحف هرضلو دادغب هل

 كانها نلغأ
 , ندياعلا نس ز نب ىلع نب ديز

 محأو ارادرس غاشلا ىلاو اشان ىقطصم ناطلسلا

 ىلع املاو اشان سابا اخأ اشاب د هد ها اه

 ١ نم هلبق نب روك ذملا نيوشابلا

 ١ بهذف نعلا ةيراد رس

 ذملارهظم فيزرشلا ىلوتسا

 الا نم هعم تاك نم م زهناو روك ذملا في رشلا تام مث نملا

 سليارطب لالتخا لصح ماعلا اذه قو نملا ماغي بقلو



 هرب ( ىناثلا ناخ لاس ناطلسلا )

 يذلا نيقانلا شادن الا ىلاهأ ثاغتسا كلذ ءانثأ ىفو اف نم الا ذيعأف الوطسأ
 اذادما ناطاسلا لسرأف مهل نيينابسالا ةدراطم نم لابحلا ىلإ ةطانرغ نم اودرط - |)

 نييئام ننال ىلع ىلغتق 9 سثدنالاب ةضرقنملا لوا دف ولك ١+ ةلالس م روصخملا دج ىلا

 رذالا 00 هانا رع

 ل

 دس كا جمعت
 اجر

 سلبارط ىفا

 نصل لاسرا رسمتي لمه

 رز تايوعص 4 هلو لودلا تأآر اا ةئساىفو

 000 2-1 ف
 ول و رق> ىلع تمزعف موزأل

 ا هع ا
 : 0 لا لإ ا اد هلاقم اوعيست 15 نو وعالمهلاب اق



 (ةنيلعلا ةلوالا خزان ) 5م

 سئاسدلا ريظن ىف ماقتنإلل ايسورلا دالب ىلا ةدايبلا نم مزلاامو ناسرقلا ناعجشلا
 اهركااسء ظنت ايرتسوأ ةلود تأ ماعلا اذهىفو وكسوم ةنيدمب رخف ةيضانلا

 ةمواقمكلذب دصقت نينسلا نم تارشءةدم اهلاغتشادغب .ةيلعلا ةلودلا ماظن نم اذخأ
 ارادرس ر وك ذملا هلاللا اشاب قطصم نيع 9108 ةئسا فو ةياعلا ةلوذلا رك اسع

 نيكست نم قيسام ىلع هل ةأفاكم مظعالا ردصلا ساقل ١ ىلع هاب صربق ىلع

 قفانبلا ةامر زكاسعلا نم اغلأ نوسج هعم ناكو مدقق يهيلع ناطلسبلا يضغ
 ول وأ اشاب ىلنعو ابثاب ةلايب ةذايقب ةنيفسنوسو ةثامو ةيجمغللاو ةيحوطظلاو

 زور ةطش اقنكم عالقلاو تاناكحتسالاو نوصحلا هناتمو امض ربق رصاخو ىهذف

 اوبغرو ملستلاىلا ىلاهالا رظضاف هسوغام ةنيدم ىلع ةّدشب عفادملا قلطأ اريخأو

 عيب لتق هلأف وئيزاغارب وءدملا صربق بحاض امأو دي رك ةريزج ىلا مهلقن

 كلذغلب الق بورهلا دارأ و رجالا سوبلملاب نيكيدنولاىزب برت مث نيلبسملا ءازيسأ

 هلتقو روك ذملا وئي زاغارب ىلع ضيق مث مهلتقو جنرفالا ءارسأ حرخأ اشاب'ىئطصم

 لحد و ةعلقلا نم ير مّدقت اك نيكيدنولا ىزب لزت نا دعب روك ذملا كا ليقو

 مال دقو نيلسملا ءارسال هلتق ريظأ لتقو طيضف لوهتث نهال: ىنامثعلا نشيجلا طسو

 ةلأسملاهذه مهذراوتىف اواعج جنرفالا نا ليقو .كلذ ىلع اشاب ىئطصم مومدعن
 نكت مو ءارشالا هلثق ىف وئي زاغارب وهو لظأ ىدايلا نأ عم عئاظفلا عنشأ 2

 تايصغتلان م الا اذه امو 1روك ذم أيش زل نييسلدن الارض ايئايسا عئاف

 ةثيدنللاو ةعدقلا

 ةلثاهلا ٍةيرحبلا هب راجملا

 نا لاقو و نيئسملا نم افلأ نيسّجنا: و ايف كله دقلو ضربق حتف ةعقاو مدقت دق
 تارادالا عر وك ذملا:اشان قطصم لهج وه ميظعل ا ردبقلا ده كاله تيس
 ةطلامو ايلاطياو انايلاو اينادساو .كيدنولا تاموكح تدخلف هتاريبذت ءوسو ةيب رخخلا
 لاريمالا ةسائرب ةيرجبلاو هاوق اوعمجف ةسيناعلا ةمانودلا وحم ىلع مهريغو



 44 ( ىناقلا ناغ يلس ناطلسلا )

 كوالا“ فداه قاو نسماثلا سول راكروطازبمألا نب ثتاوحن ود ىعبملا روهشملا

 انشا. ىلعو نذؤملا نب اشاءىلع ةدانقب ةنمغس نينانعو ةثام.ةلودلا تزهج 810/4 ةئدم

 انئايئيدلا ريخ نب انثاب نسخو برغلا ننائارطخلاو اشاب رفعخو'رئازتللا ىلاوتواوأ

 ى تاوشابلا تفلتخاف ىناشلازيزولا اشان ترب ةسائو تحت مهعيججو روهنشملا

 اهلاكستسا نم فروزيضو ةضقان ةي رحل اانتووق نا لاق رول وأ اشاي ىلع مهنخ ءارالا

 اثاي وتري ذوفن رسك ىفئظعالا ردصلا اشاندجم ةيغراو كلذ رركو مداقلا عيبز لوال

 نذوملا نب اشايىلء ركف لامسا لب روك ذا اشان ىلع تاركاذ1 غصي مل راوك ملا

 نذر: نب انشاب ىلعل جولوأ انثان ىلع لاق مث الاخ نراملا ىف لوحخذلا حيجرت ىف

 ملف اراغ هتوض ىلعأب كلذب.ئدانو رخبلاا ضرغ ىف نفسلاب لغوتلا موزل مدع

 ليةينامثعلا: ةغانودلا تزف ءاذعالا لوقي ىيخ رارف هش رهظأال' ىلا هئم الق لمقي

 انيك |سهاّدض ىوهلا نا لاقو ايئاث هادانو حولوأ اشايىلع سضغف موخنهلاب عرسأ

 ناك ئوهلا.ناف نؤقفتملا ءاد_عالا!امأو هلوقل غضي ملف ءادعالا نك ارم حلاضو

 ىف لاتق عقوف ةعفادملاو ةمواقلل اوٌدغتساو ائس> امدترت مهنغس اونترف مهل: ادعاسم

 نبا اشان ىلع دؤيشتساف ىتادلا فنالا هاذعفو هروم' برقب.نوراول: ىلثاق ىمس لدث

 ريزؤولا اشانوترب ةئيفس ترشكتو  اقرتخم تام.هنباو: ةينانتحسا ةنيقش قم نْدوم

 نم رهظأ هنأف-يولوأ انثايىلع امأ و. لابملارابح هوخرخأف رحتلا ف عقو و“ ىاثلا

 سبسأ| وهو راكفالا ريخنام ءادعالا نفس: قارغاو ىب رغث' ىف ةراهملاو ةعاحشلا

 نياتسملا نه اغلأ نيثالث نمرثك أ' تامادقلو ةلودلا ةمانود لاصتتسا مدع ديحولا

 ىراوض ىلع انهوقلغو مهسؤر اوعظقف:تاوذلا و:ركااسعلا نم رسأ: نما فالدن

 ايفشتؤاماقتناو اراقتحا نيسكشم.:ةنخلسالاو تابارلا اوةلعو ةروشأملا' نفنسلا

 لوضخ هلك كلذ ىف سيبلاو: ةمسج ةلودلا ىلغ رئادلاو الئاهاغشب رظنملا ناكو

 ظاتغا ناظلشلا كلذ غلز الف مّدقَت اك ةيصخشل |:تاياغلاو نئاغْضلاو فالستخالا

 ةلاخلا نأ بس مل ةثال هنفاظرفام ىلع مدن هنأف مظعالا ردصلا امأو اديدش اظيغ

 بقعأو اهماظنو ةيرحبلا ةّوقلا ديازت ىف ادئاز اماتها ٌمهأف ةجردلا هذها غلبت



 ( ةيلعلا ةلودلا جران) ١ ان

 نم الا مهلتقب سلدنالاب نيمشملا اياقب اولصأتسا نيبئامسالا نا راسكتالا اذه

 لو سم لك نم ةيلاخ سلدنالا ةهج نم ايروأ تراص ىتح ايقيرفأ ىلا بره

 ىلا مهرايدو مهكالمأ ع مج ىلع ءاليتس الا كاعل مممد رط د لب كلذ ايئامد 0

 ضافح قب نم سنول 2 امتتاعأو ا اضنأ ١ امم تاهح ضع ىلع لوتساو ام ايقد رفأ

 لسرأف سنوت لاوس ىلع اينامسما تطلست لب كلذ رغ لو اقلمت ساف كؤلمو

 بقلب هبقل ريغ نا دسعب اقنآ نسل ا ركذل | يحاص يولوأ اشاب ىلع ناطلسلا

 سن ون ل>اونس ىلا 0٠ ةنس ىف تقذو ةلودلا ةغانود هعدو فيسلا هائعمو جيلق

 تصنو :سنوت ىلع ىلوتساو .ةظلام ةغانود لعش تشو اهم امئامسا ركاسع درطف

 م اح نسح ناطلسلا نم ناكاخ ةإيلق ركاسع ضع هنع اليكو اثايرذيح

 نم سنوت دادزتسال ركءاسغ. اهم ىلظو اننايسا:ىلا :اختلا, ةناءالا:اقياتف نوت

 تاسرأو هنم تليقف كراكلاو ل-اوسلا اينامسال نوكي كلذ ريظنىف و ةيلعلالودلا

 فلاب اشان رديح مهلباقف سنوت ىلا ر 0 :.بح ناطلسلا نب ديج عم اًشدج

 ايئايسا اك أسعب ديج ىلوثساو بره هرك | اسع ةإقل تدثي 1ياركاجتل ا نم

 ةإقتسم تناك ىتلا برغلا سلبارط ىلع ايلاطنا تلوتسا كلذكو سنون ىلع

 ضعن هسعمو ارادرس اشا تكائس لسزأو لاوحالا كالت نم ناطلسلا يضغف ذوب

 ىلا هدلب لس نسح ناطلسلا نا نائس دجو املو سنوت اورصاخف اركااسع

 لكشو ابهريغو ىداولا ىقاح ةعلقو ةعلقلا تحتف. مث طبضف هطيضب سأ انناسأ

 ةنردأىف هعساب روهشملا عماجلا ءاثب ميلس ناطلسلا ّمأ 581 ةتسفو . اهيف ةيالو

 ةناتسسالاب ريبشلا ايف وص ابأ عماج مرو هجكح ةبسصق ىف انيسج ايرب وك بو

 ربشف هرمز» ةنس فو ةسردمو انادسم اهناكم لعحو ةقصتلملا ت توبسلا تشاو

 ىف اببس تناكف هيلجز ةقلزب ةيارسلا ىف ديدجلا ماجلا ىف ناطلسلا عقو ناضمر

 ىلو نامثعو نايلسو قطصمو داره دالوأ ةثس هل ناكو هيلع هللاةجر هتوم

 نيرخ الا نينثالا ءامسأ ىلع فقأ



 (٠ (ىناثلا تاخ لس ثاطلسلا )

 د مهتاهجو ىناثلا نا لس ناطاسلل نيرصاعملا ءاسمالا و ءكولملا الفن (

 © ىناثلا دنع زيس 5 - تل .

 ٠. ودنانيدراف ُ ناكنلراش ُُ سماخلا سول راك

 ىرام ىارغ ثاح ُح

 مث ثلاثلا سلف مث ىلاثلا

 ارريم ليعاشسا هغلخ دعب ُع اًرريم ردح هنا - بسامهط

 سابع هعاخ دع -

 تأ روطاربما عنوعتتس هدب مش معمسلوم 35 علوعتبس
 نحب ف 3 3 3 -

 ملس 5 مسلاب تامو ربك الا 86 نيدلا لالسح 5 نوب اه

٠. 
 ٠ مهاميس"

 فلاثلا ناخ داره ناطلسلا

 ىف سلحو ةيداليم 1546 ةنس قفا وملا ةيرحه ووزن ةئس ىف هيلا راثملا دلو

 هتنطلس ةذمو هّدسس نرشعو اعست رمملا نم اعل ار ناضمر لوأ ق 4 ةهئبس

 . * نإ نك هوي 2 ا 1 .
 نييرجيكملاو ءارزوللامهذ فالآ ةرمسعو ةثام ىطعا هسولح لوأى و :ةئسنو رشع



 ( ةسييللا ةاودلا خعراث) 0
 ترث هنال راضملا تيلخي دق ةيطعلا هذه نأ ىئخ الو هلءيتسسم نالخت دال

 كسلا ىرب ناك نيطالسل ا ع نم اهنعوخأت ن 2. نأ و ةداع ت تراص صاهنا اهملع

 لحال نيطالسلا ديدحت نوئكي و راص ىت 00 اهباحصأ نم مه ريغو نيد رجبكملا 3

 تامث أذ ناك هنا اشأب رع مظعالا ردصلا ام و ) كلذ ق توعسو ةداعلا هذه

 8 2-0 8 ع 1-2 0 2 .
 بذج ىرخا ههج نمو اىوروا لودنم أفوح ةيرخملا ةٌوقْلا ديازتىف ارسم مزحو

 كلذو ةيراجتلا ةدهاعملاو ب رحلا عم تاد»داعملا مهغم ذقعو ابوروأ كوام هيلأ

 ارثلحناو ايئامسا و اسنرفو كيدنولا تايروهجو ايناملا روطاربماو اينولوب كلم عم

 برغملا ماكح نيب تاعزاتم ٌتلصح ماعلا اذه ىفو 446 و هم» ةنس ى كلذو

 اثات تاضمر ناطلسلا لسرأف ةيقي رفا لّثحا و امظع اًشنج لاغتربلا كلم لسرأف

 تذقئاو لاغتربلا رك اسع تلحمضاو برخلا عقوف ساف مان ادادما رئازذلا ىلاو

 ىو امهذ > فلا قئام مدقو ةقالحلل داعقن الا اهكاح هيلع ضرع دقو ساف مهنم

 ىدل مظعالا ردصلل فلاخلا| اشأب ىسمش ىعس امنا لأب ود سهأ لصحي مل كم6 ةئس

 ىو ىلأعلان ايلا ةطساو ريغب ةرشايم ناطلبسلا ئدل لامعألا ضعب يؤ رب ناطلسلا

 دودبلبا: ق ْنِيفلا ثودح بجوأو ةينارب الا كلادملا ىف لالتخالا رثك 9443 ةنش

 ( ناخ فاك ولز هلبا مو ناتتسحر 1 فهذف قرشلل ار رادرس اش ساب ىطصم نيعف

 تدتةفو امزهنم قانؤوت مج رو ىرخلا عقوف اغلأ نيثالثب ناريا رك هيكش رادزس

 نيعف (سيلغت) .ةنيدفىلا ركسغلا تلمضو تح (اناتسحر 5)  ةينانمعلا ركاسعلا

 ىلعاظفاحمو ناتسجرك .ىلءادلاو اشاب رفع نيعوذأ او'رقش : ةهحىلع اكاحع اشانانمع

 3 ماسح رف عبرأ ناريا ةمو ,رأ هملإب ةنس ىفو سرافت ةعلق مال نا سراميك تكول ا نلفت هعمل

 ناتتيقاملا ناتنثالاو اهنم ناتقرق شاب نانمثع تتشف ذالنلا هلق دادرتسال ركاسعلا

 رتشلا كاع سئر عرق تاح ل صاركل و اغارما دعب ناو رش ان'رمداح

 ماغلا اذهىفؤ . ءاتشلا لصف :لوخدل رسنتب لذ هيخأ ص الالعروك للا ناذلعا:عرسأف

 برقالف هل ةقرزو ءاطعا ارهظم مظغالا ردصلا ىلع: نتمنا ىانشون ضخش لاخذ
 . 05 8 8 . 1 5 ١ ١

 ريزولا اشاي دجا هلدبب نيعو انغنل احوخ هدفكرجيم ةئادب ٌريطو ارجتخ يوغا هنئك



 .١ ( ثااثلا ناخ دام ناطلسلا )

 شلال ا باهذلاب عرسأف ار زادرس: اضأ اشان ناس نيعو ىمظعلا ةرادصلال ىناثلا

 هلال اشاب ىئطصم هلدب نيعو .هناثملا ضرع ديدجلا مظعالا ردصلا تام 4/ةنسقو

 ىلا يدج تاع 96+  ةنَس قو مظعأ اردص اشاينانس راص ليلقب كلذدعب و

 ماعلا اذه فو: ىضاقلا نبا .ىدنفأ دمحمل ىوتفلا| دنينم ئطعأ 0

 م ةيلابصملاب هن راها لّديف اريغس فلدفا نا رب 1 ةلود نأب مظعالا ردصل ١ عاش

 نيع 541 ةنس يفو )ا اشاب شوابس ) هلبب نيعو لزعف هنم ةليح كلذ نأرهظ

 اذهىف ٍتامو شبجلاىلا مهب بهذو ةديد+ رك انمع ذأ واراد رس (اشاب داهرف)

 نيا تاطابنلا نيعو اضيأ ناطلسلا ةدلا وو رنبشلا ىّبنملا ( كب نؤديرف) ماعلا

 رضاحخو مرق نا يا رك دب ىدع 492 ةنبش ىو ١ اسنتغم ىلع ايلاو ادمع

 نايرز ر>يكملا ع نم فالآ ةرشعز نادوناقلا اشا |. ىلع هي هيلا لسراف هغك 1 ىف اش شاب نايثع

 هلدن نيعو | ريسأ مرق ناخ ٍذينأو ربا عقوف روك ذملا اشاب نايعل ادادمإ

 رم ةريثك تاهج حتف روك ذملا:اشاب نابمثع نا مث ميرق ىلع اناخ ىارك مالا

 وورم ةنسفو مظعأ اردص هنيعو ناطلبسلا همرك أفةناتسالالا داعم ناتسغاط

 هءاج ىقومطسقملا غلب الو شيجلابمظعالا ردصلا ماقف يرق فلالت خا ضغن لصح

 ن وعاط روهظ كلذ: يةغأو هناتس الا ىلا ذاعف ميرق ىف نهالا تا

 رمدم يلا شاب مها ربا ناطلسلا لسرأ ماغلا انه ىو ناطلسلا دالوأ ضع هب تام

 اما لّوحتف ز وردلا كا ن ءمنب | نابصع فداصتف تاحالصإلا

 ةمرك أف ةناتسالا ىلا داعب, لابخ نسحأ ىلغ ةيزومأملا ةذه مايمتا.دعبو روكذ لل

 دودجلا ىلع :نارنا ركاسع:تكر# ماعلا اذه ىفو هللا رص هْدْمَتا و ناطلسسلا

 رصتناف ةهظع هب راكم تعقو زي وبت ىلا هلوصوب و مظعالا ردصلا يبهذف ةيناهعل

 ففسول ب صنو هيلع هللادجر هتافو ومظع الاردصلا ضم كلذ بقعأو نوينامعلا

 خييشمنيعو هناتبسالا ىلا: شيحلاب روك ملا هليكو داعق هتعاليكو لافج نئا اشاب

 بِهذف دود+ ىلع ىّرعتلاىلا نوبن اريالا داع 4916 ةئس ىفو مظعأ اردضاشاب

 الو !اب سشوانس هلل نيعو 5 رزادضلا ند اسأب جتميبص لزعو شح اًشاب داهرف
. 



 !ء اول وتساو نوينامعلا رصتتاف ةلئاه ةيراتش تعقو زيربت ىلا اشار داهرف لكو
 ِء

 ةنافاسالا ىلا ردبح اًرريم ةهاخا ىلس أ و هسه ق'اشلا برطخاف تاه لا كلت

 ةيناعلاةلودلا اهملع تلوتسا ىتلا دالبلا عسي تا طرعش ىلع حاصلا 25 طو انهز

 نيعو نادودقلا اشان ىلع تا ماعلا اذه ىو هشنح بتدسو ناطلسلا لمقف اهل

 ةنافعل ١ دالبلا ىلع موخهلل مدعلا هاش داع 546 ةئدس ىو اشان مهارنا هلذن

 عتاقو ةاج تاضحو اشا 2 فضهذخ

 ةلام ىف

 ىرادرتئندلا قدنفأدوممو هنا رضلا رظان اشاد ىلع اومحهو 4 رك اسعلا

 ةلثزلام 5 ١
 اولا ف ةنةغلا ل زانتعستا م اراه 0 اومحهو اهولتقوةيلاملار اان

 اند رمال زدات |نناو طخ الا ]5 ةالاؤلل كد“ هاف
 5 لالتخالا اذه نيد كلم ىأر الف اع ةنتفلا تنكسف

 اينواوب دالب ىلع ةراغالاب مرق ناخ ىلا ةلودلا تلسراف ةيناقعلا دوددلا

 تاتسد رك فاز ومشملا هاشلا ليعامما هاشلا هسفن ىمس صخش رهظ 943 ةئس

 4و0 ةئس ىفو .هلتق هطيضو مورضرأ | ىلاو هنرأ احف اداسف ضرالا ف ىف ىجشو

 نيد -كملا اغأ | كموسد اي و قدرح ل هد

 بأ هلدب نيعتو رصم ىلاو اشان سنوأ

 اساي داهرف ْن 8 : دنا نأ : د ناد رخبكملا نم رهظ ماعلا اذه

 تامه فرصل ملام ضارتقا ىلا ةلودلا ترطضا ٠٠٠١| هةنسس فو مظع

 نان دجأ أحتلا “| ةنس ىفو ' ةلودلا هتضرتقا ضرق لوأ اذهو ركاشغلا

 تالصح'امفو هدالب ىلع 3 مخعلا هأ ش موحش نم ناطلسلا ىلا تاليك اح

 ضلا لزع اهلع ىببنا ةيارشل |' ةمدخخ ضغب نيبو ركسعلا ض عن نين ةنراضف

 دوينلقلل ىدتنأ نركز ةرادصلل اش ثامن نيعف مالسالا متمشو 9 مظعءالا

 رجا ند ضعب نايصعل سدول ف | مظعال لارد صلا بهذ [..ع ةئد

 ىدامن مق تفرع : 7 سدك ف لأ ىتئامزم رثك أ ابق تفرصو هل اثاب ليلخ ةرهاضم لجال ةبلو ناطلسلا



 ١٠٠ه ( ثلاثلا ناخ داره ناطلسلا )

 (اباب)و (نوترامغاس) عالق تحتفو رجلا دالب ىف ىرحلا تّدتْما

 افالآ ىو 00 و شو جديد ى الثؤو نادغبو قالذا ماكح ىدع مث (كنان)و

 ةاودلا تتعاف ةلودلا دالب ىلع مظع شح انها 0 ا ا ا عيا

 ص ص دق داره ن اطل طاب اذ داو ةفيرلا يارا تحرخأو مظع شدج عم ةيلعلا

 ناعذ هللا هجر لا هده ن ةزئسلا هذه ه

 خناقلا رودؤدف هيأ م قود نوذوغ ميلاد هروم دعل 2 رود

 نينوقلا هناا ع علنا

 ناثلا مومأك مح ل

 هلافزإ ةنا_ ا
 ثلاثا تايبس رث مح

 6-0 كنان طب

 ليغابللا عاردبخ م لوألا ننع

(1) 



 ( ةاسيلالا :ةلودلا: عزاث) 33

 نا سيوأ "مث ناخ قتؤض ع ناخ هعصوب مث ناخ ىللوأ نسحب ءاويالاع مزراوخ

 اب سنوي مث ناخ ىللكفا مث ناني فسويوبأ نا نسوي مث
 ناريا هاش سامع هاشل | مث ا مرو مث ناخ تسود مث

 فلاثلاداممناطلسلا نباثلاثلا ناخدمجناطلسلا ٠٠

 ةيرحه ٠١٠٠م ةئس ىف ساجو ناتوراص َعيالو ىف 41/5 ةتسىف هيلا راشملا دلو

 كس نس ريشعو اعست رمملا نم اعلان ةيدالمم | 5 6 ةقفاوملا

 ( هير ةسمقاو)

 ءانثأ ىف اسنغم ىف ايلاو اذه دج هنبا ناكثلاثلا داس ناطلسلا تام امل

 دمهم ل صو الف ليقلاو د مع ةعست مهددع غلابلا هتوخأ نم لصح هروضح

 ناطيشلا هل سوسو ضارغالا باحصأ نم ةدايز عم كلذب ربخأو اليل ةناتسالا

 لزعو ةيارسلا لهأ ِبلْغَأ تتشو مدن مت اولتقف مهلتقي الا عفذنال ةنتفلا نأب

 ذثدعي تاهجلا ىدحايف ايلاونيطالسلا دالوأن م دحأ ةيلونعنمو ءارزولا عيج

 لاخنم محهولدو أ مكاح ام اهبل مضناف نادغبو قالفا ىك ك احنامصع ركذ مّدقت دقو

 دوشالار حبلا ل اول 0 مث تتشو ميرق ناش ىلع قالفا ماح كب

 هلدب:نيعو ئمظعلا ةرادضلا نم اشان ناشس.لزعف قدس ور ةنعلقو هنوط رمتو

 زوك ذملا.اسشاد ناتس نيع [.٠.ع ةئديس قو هئع اليكو ناكىذلا اشاب داهرف

 ناكانف مدسقت كتير ىتلا:تاهملاو ةدوكذملا لخا وسلا تاحالصال ارومأم

 لبكلذي فنكي لو ةرادصلل هتداعا لع لصحت ىتح ةييجع طئاسو لمتسا هنأ الاهنم

 ايرب وكل معو برحلا ناديمىلا بهذ مث اشاب داهرف مادعا بجوأام ناطلسلل قلأ

 (هتشب)و (وغرط) عالق ةرتساو ةقاشةلاحي هركسعب ربعو هنوط رهن ىلع قجسورف

 رصتنا مث .قيض عقوم ىف هغفوأ ىتج روكذملا كب لاخيم هعدخ نكل (شركي)و



 / كلاثلا دج ناطلسلا)

- 
 ةيبرتل |تاودالاو رئاخدلا نم زيثك ىلغ يل و:ساو ةروك لبا عالقلا درتسأو هيلع

 هافاو عوبسا دعز و ةرادصلل هلال,اشاب دج .هلدب نيعو انشاب ناتس.لرنع هيلع ءائبف

 ةيبرتملا تاكرادتلا ىف دابت>الا ىلع معو ةرادصال نائسس داعو دوعوملا لجالا

 للخ لص هنأ ريغ عدا رلاري زولا اشاب مهازا هلدب نيعف ةاتأ موتتجحلا لجالاب اذاو

 تارص سس ج غلب ىت> ةرادضلا ىف رييغتلاو ليدبتلا ةرثك نم :ةلودلا مل اصمىف مظع

 ىلا ,مظعالا رد_صلا,اشاب ممهاربا .تهذ مث ناطلبسلا :سواج نم يل الا :ةئسلا ف

 هنفا ناطاسلا_ ىهذ لاوش 6«: ىو اهمزاوأ لاك : ربا دعب نردلا نادم

 ىف دوهعملا اشابب ناندس نب قابقر وق اشاي. دم نجس داررغلب ىلا هلوصوتوابنلا

 ةيضانملا هيبأ ةعقاو ىف ن رشم ةعزش 8 بيلا وه نأكث رح دارخغإب ةعلق

 دنووس ريس و نايلمسق ام ق رودس رآ ةاصعلا نيعغتملا ىلا مضنا ([..م .ةئس:ىفو

 عئاقو ثالث نيينامعلاو نيبقفتملانيب ,عقوف اين واب كلمو ايناملأ روطاربما لوالا

 دارأ. هيلع ءانبف  برحلا ميت مل نكل نيينامثعلل ايف زوفلا ناك ةبسج:ةيبرح

 كل ذي اياوج هل بك و هناتسالاىلا هعوجرو كانهم ظعالا ردضلا ماقبا:ناطإشلا

 ليق ب رحلا:نادبيم نم :ناطلسلا باهذ نأ الئاقز ةسيلا مظعالا ردبضلا,هداعأف

 نماغلا نيثالثو هئامزيبو نيِقفَتملاْنبب ةهظع ,هيراخم تعقومث قفاوال اهرضهأ ءابغنأ

 نم نوّرافلا:غلب .ىت> مهشدجرادقم ىلع.فقأ لو نوقفتملا رصيتاف نيينافثعلا

 انمتلا نكءاسع ضخالابو نيقفتملا ركاسع مهرثأ ىلعو ناطلسلا ةمن نيينافعلا

 ريب أ.امنةعاحشلاو ةدهلا نم هتلالج رهظأف ناطلبسلا او رسأي نأ .اوداك ىت> راو

 بهلاب :مهلاغتسشا نيح ءادعالا ىلع اومجهف .موجهلان ةمدخا سعأو :لوقعلا

 تعرلامهلخادو اوشهدناف ءادعإلا ءارو نم نيبنامثعلا نمةقرذ .تتأ.مث .بلسلاو

 نام نم نا لبق ةياور.ىفو .ليلقلا الا مهتم جلي م. ىت>اةعينش ةثي ا ومزئاف

 نأ وه لدنقعلل برقالا و :اغي.رت الا كلذ نظأ امو اغلأ نيبنتو اةئاه غلبيلمسهت

 ٌرافلاو: جورج او. لوتتقملا مهنم. افلأ نينو ةثام ناك لحمضا ىزذلا.شيجلا

 لماك وسن ةناتسالال شي ا.داع ةوظعلا| ةرصنلا هذه ىلع ءانيو .. روسأللاو

 ) 3)] قافتالا



 )2 هز قافتالا

 ( ةنيلعلا ةلؤذلا رات ) ١٠م

 ةهرب دعب هداعأ مث مظعالا ردصلا اشاب مهاربا ناطلسلا ل زع هعوجر ءانثأ فو

 درادص' ىف هسكفي ىل ىلوالا هترادص فعل 40 لدن مظعالا ردضلا نأ ريغ

 ىفو ةئاتسالاب هماقم انٌعاق ناكىذلا مدانلا اشاب نسح هلدب نيعو لزعف ةيناثلا

 قو راصتنالاب كيزبتلل كيدنولاو سافو ىراذو ناربا ءارغس ءاج +1٠٠ ةئس

 ىلاهالا رم مق هناتسالا ةقي ,رمشل ١ ةرعكل 00 كم فب رش * لسرأ ماعلا اذه

 ىف نو راغلا رك اسعلا ذأ 41037[1 قدس ىو اما وكن تشاو اهظع ارورس

 ىف ءامذلا كفسس ىلا مهرك ذ قباشلا نوقفتملاو تويئاملالا داع هيفو لوضانالا

 هتداعا دعب رادرسلا اشاب يهاربا نيعف اهريغو ىل وبيكني ةعلق او رصاحو ميرق

 قر طاس اشان نيف مدسعأ دارغ لا د ىلا هلوصون ولو ءلائه ىلا هشدح فنهذو ةراددلل

 لاقلا شخلاق لصحف ىحكمت نا رادتفدلا اشاب دجا نحسو قغلاو زغلا ة همت

 | .٠رلأا ةئنسس قو تنذر ءدزوت ايلا لق سدس ليمقلاو 1

 اويلغتف ركب رايد اا اشاب دارهو مي رقناخ عم روك ذملا اشاب هاربا

 اشاي مهار 1 ىقَو 9 كل د ءانثأ قو جاص ىلا ىلا م هورطضاو ةقفتملا ءادعالا ىلع

 بفهذو ةرادصلل اقم متاقلا اشاي نسح نيعف حلص دلا ىلع اوردغف مظءالا ردصلا

 لورأ ةعلق ىلع اشمنلا تلوتسا كلذ ءانثأ ىف 1.04 ةنس فو 'نرحلاىلا

 ىو ابابلا حاخلا ىلع ءاثب اشمنلل نيعوطتم مشاب ةريثكر ك اسعاسنارف تلسزأ و

 اصوصخ ءانقشالا نفر يثك هعمو ىيزايدرق ىمس ساويسىف صخش رهظ كلذ ءانثأ

 شءرمهو نامرق ىلع اوراغأ و" اداسف ضرالا ىف 7-0 ةراغلا زكاسعلا

 ١) نع اسمنلا ةيراسم ىف نودوجوملا ةلودلا رك اسع تحرخ كلذ ىلع

 ةلودلا نم اسئرف ثبلط 11٠١ ةئسس فو دهعلا تضقت كلذ نارا ةلود تأ

 كلذي تخلأو ضيبالا ردخنل اب اهليطاَسأ زوره اهفقوم مرح تأر امل ةيلعلا

 ضيأامتباجأف لاخلا ف اهلثم تبلط كلذ ارثلكنا تأر انو لوئقلل ةلودلا ترطضاف

 قى ديعوو دعو ىداعلا شخلا ةنتف نك شه اف مظعالا ردصلا امأو انعاغر

 تيدأتو نم الا بابتتنسال لوضان الا ىلإ هذ مث دودنملا نم ءادعالا درط



 . 5 1 ١5 ١
 فورعمل اشان دجا احر مكح ىف
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 ين 2 رد» يدا مح يق تامرق هب الو كلذكو



 (ةييلعلاةلودلا عران ) 341

 هسفن ىمبملا ئشلا مكح ىف راص نملا كلذكو ديعس هزق.دي تحت ,قرقناكو

 لصانملا و نييادلا:مكح. ىف تراص نرغلا, سلبا رط ةيالو.كلذكو .ىدهملا مامالاب
 هنافثلاثلا دم ناطلسلا اأو  ءايقشالا مكح تحت نا ةلوذلا كلام ا نأ

 لخادلا نم :ةيلغتملا ءايقشالا زي نم داليلا هذه ةداعال لعفيءابوذ ركسفتي لسخأ

 ئدابج ىف هيلع هيلا تجر تانخ هان ضرع:اذاو ةيجزاتملا :ءادعالا نهب للغتملاو

 ف تامل والاف .ىئطضمو :دجأ:و دوم :ةثالث هذالوأ ناكو .1:..1ع .ةنسفلوالا

 هيبأ ةايح

 9( ممتاهجو ءارضالاو كؤاملانم كلاثلاد جم ناطلسلا ىرضاعم ءاسمشأ 6

 اءوروأ

 ىناثلا: يفلذو رز ؤطا ريمالا

 ثلاثلا ديومس زيس: مث .ىروطاب نافظنما

 قناعلا لاجتم مح ىيكلع ير ما

 جلراش هننارمث لوالا ناجح

 لبق نم. احردناس كلع

 عناولا بيلف .ءوه

 زيشع عيارلا يؤل.مث .ويليشيد مث سنوفلا ....

 سمانلما لوب مث نوئمل مم نماثلا نامه هلو ةووقوث ايلاطيا

 ايدل لا

 لوغم ةلود تحت تلخد فقراحنو كبزؤاو ناغْفَأ



 ا (لؤوالا:دغتا ناطلسلا)

 ىوتملا رمح ناطلنسلا نب لوآلا ناخ دما ناطلسلا ٠
 هةر رجه | ةنس ىأ سلحو استغم ةئثيالم ق 444 ةنئس ىاهملا راشملا دلو

 ةرشع عب أرمعلا نم اغل اي نحر رش ةّبن ام ىف ةيدالثم» [:. ةنسل ةقفاؤملا

 ذاتعملاك ءاريزولاو ءارضالا ةدن أي رهشا ةعبرأو ةنسةزرشععبزأ هييطظلف ةّدمو هك

 قو لوتضانالالالتخا:زان هافطال ادنؤمالاريمأ هلاغج كادوبقلا نيا اشابناتس نيعمث

 تعز وو اهاتنيزخ هعمو ماشلا ريضم نم مظعالا ردضلا اشا ىلع ءاح كلذءانثأ

 ةيارسلا ىف تاطلنلا ناتحخ راص ماعلا اذهق نامعش قو نمولحلل ةدائتعملا اياطغلا

 ب رخلا ناديم ىلا شباب متن ظعالا ردصلا بهذ |: [ ! ةنس ىفو هدي دجلا

 لاحلا ىو هلال اشايدمم هلدب نيعو كاعت هللا. ةجزن ىلا لقتنا دار غلب ىلا: هلؤصوف

 ناج) و. (نادؤق) و. (ةتشب) :عالق: ىلع ىلوتسا ريصق نمز ىو. ٍبردلا ىلا هذ

 ةغلقلا ام ءادعالا قرخأف (ح1) ةعلق رصاحو (نامطخ )و (([) (نارتروق

 ةيناثلا رصاحو كوالا ىلع مظعالا ردضلا ىلؤتساف (توغرتسا) ةعلق ىلا اوزفو

 ارفاظداعو رصتتاف اسمنلا دالبىلارتتلا ركاسشعبا مي رق ناخبا! (شةقوت) لّسرأ مث

 امو زييربت ىلع كؤتسانأ دعبف مجعلا هاش امأ دارغلبىلا داع ءامْسلا لصف لؤخدلو

 كفي ىشلا اشاندج اهبلاو اهنع عفادو مواق دقلو (ناو) ٌرضاح مّدقت اك اهلوح

 ةناتسالان مهل ادادما ةلاقجّنيا ماق ازيخأو ددف تأِي لو روشأةعبس ىركسع فلأب

 رطضاف عوجلا نم هاشلا ىلا في رثملا اشاب دمت ركااسغ نلغأ رف هلوضو لبقو

 نئاق هرق ىلا بهذ ريما عمس امل هتاف ةلافج هتبا امأ و هاشلا ىلا ةعلقلا ميلست ىلا
 ةلودلا نأ طرش ىلع ىئشلا كلذ: لبقف حلصلا هيلع ضرعو نيئلغتملا هانقشالا دحأ

 خم دزتسا هن اخ قريشلا نادر سانثاب'نانس امأ كلذ :ّتف هنسوب ىلع ايلأ و ةنيعت

 اشاين شاق هرقو ( ناو) ءارسأ ريخأ اشاي دجنا هقم مث هيلع ىلوتسا ام غنيجب هانثلا

 طحقلا دتشا و مهلباقيإف:برحلل هاشلا اوعدو ىركسع فالآ ةعب رأب ردلج ىلاو

 جور نكتم ءاتعما (()
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 رك اسعلا تلغأ لبيس قالت وحرلا ىلا هعم نمو رادرسلا رطضاف ءالغلاو

 هعلذ رمداح هأشال ريا اذه خلد امو

 * نيعف املا ناهد

 مدعأو اشا.نائس رصق

 رص ةنأف سامع هأسأ 11 انذاك تاواإف

: 1 
 6 مولا د وددح-

 تناحخ هللا اطع هانعم )ا



 ٠٠ج ( لوالا دجأ تاطلننلا )

 رادرس اش ان نانس : ازمئاهغلب هلوصؤلو هن الاىلا تاطاسلا داعم داسفلا نع هعم

 اشان سشدورد نيعو روك ذملا اشاب حوم : هلدب ىلوو هلز زعف هاشلا خامأ ع ند قرشلا

 ارادرب ىت 11 ىحع :امسواشاب دا اهرف نيع 6[١| 2س قو مظعأ اردص نادومقلا

 خس 1 .ع . . 3 .٠ .- لاقل:

 0 3 : د 0 هلأ هجر دئاع وو تام م هرع لصحمل هزحعل هنأ رع لوضانالاب نيلغتملا رش عفدإ

 شاورد انأو ناح ىلا 0 اشاي نيسدح لثق ءايقشالا دخأ اديشج ىدب نم نأ هفو

 هلدب نيعو ل |ا9 هل تق ساق ضارغ الا َىَوَد نم ناك هنأف مظعالا ردضلا شان

 اهرطضاف ايناملأو ايرتسوأ تلودىلع ىتداضف امادقمناكو مظعأ اردصااشاب داره

 حلصلا ناب ترصأ احرح ناك ةيلعلا ةلودلا 207 نا |يلبعل هنأ ريغ حلصلا ىلا

 0-35 هوا ) .٠ ع
 ةّدا تالماعملا ةفأك اكىف نيفر طلا ةاواسمو 8 دعب وكرب و عفد مدع ساسأ ىلع نوكلا

 نيبلغتملا دن نم لوضانالا صيلختل غرفتيل مظعالا ردصلا ليقف ةنس نب رشع
 ىىدب نم كلفتو ساومسو نامرق ىلع املغت ديعس هرقو ردنلق نبا نا ثدح 05

 ْندلا زخفو نائسدزك ىلع تلوب. نان: ىلوتنساو ةفروأو بلح ىلع شرواحلا

 عج ىلا مظعالا ردصلا اها داره رطضاق نانمل لج ىلع ايل وتسا نعم نباو

 هيلا راشمل بهذ ٠١17 ةنس ىفو ءابقشالا ءالؤه ةلازال ةيركسعلا هتوق عسج

 ءانحأ زاب الا ىف مهنفدو ءايقشالا نم اغلأ نيثالث لع ضيقو ةينوق ىلا شدملاب

 تلوب ناج نزف ماثلا كلا نعد ُم ءاممتسألا - ىواق ىف بعرلا لخدف

 7 ءجا ان نؤإت ٠ هه زر ءمنل ءزأ 15-0 .
 لستقو هل-تةةوردنلق نبا ىلع ضيق م ءامقشالا نم ماشلا دالب رهطف نيدلا رخفو

 تاهج 3 د نيعتملا | 1 ا دوجت كلذك و مه هواومأ ةمولعم ر راسل | ءايقشالا نم

 اشاب داره ذاع ٠١117 ةننس ىو مهنم داليلا رهظو ةاصعلا سل

 انروادالب عمج نم ءارغسلا ءا ف هتدمب - ضرألا ةذلمو هناتسالا ىل

 ىلا روك ذملا مظعالارذصلا بهذ ١18) ةنس ىفو

 والصوم ىدي نم عم كانه تلغتملا اما فسون لستقو ناخوراصو نيدبأ ىتيالو

 عماجلا ءانن سسأو لاو>الاهذه نمتاطلسلا رستاف هناتسالل داعمت ريهشلا ىشل

 ارادرس مظعالا ردصلا بهذ ٠١14 ةنس ىفو هباتسالاب همساب ريمشلا فيرشلا



 ١1 ) ةتيلعلا ةلوذلا عزان (

 قارغلا ةؤج ىلا هاشلا بره زي ربتىلا هلوضونف ننامع هاثلا نيدأثل قرتشلا ىلا

 ءطبب تلظلا اذه مظعالا رددضلا لثقف علصلا ىلظب لضرأ مث هدالب ىلا اهنمؤ

 هللا هجر [:غ٠ ةنس ىف ةأخف هاتأ توملاب اذاو ةيبرحلا تازنهجتلاب لغتشاو

 هلدب نيغو مي رق ناغ ةأافو كلذ بقعأو اشاب حوضن هلدب نيعو ةعساو ةجر

 ىلغ حلضلا انثان خوصضت ىلع ضرع ةئأف سايع هاشلا امأ انأخ ىارك كن اج

 هعم حلصل | ذذقعو ةتم ليقف ارنوع لعج قئام انؤننس ةلودلل عفدن نا ظرش

 ةغيرشلا ةحضوزلا كلا ناطلشلا لسشرأ ١٠غ ةئس ىو ةنامحسأالل داع مث

 ىلع تغيب رشلا ماقملاب ةقيلعتل هننح فلأ نوس# هتبق ساملا نم | رجخ ةرهطملا

 ةيراجتلا تادهافغملا تدّدت ماعلا اذده ىفو يلدألا أو ةالضلا لضفأ هنكاش

 ىويبلكىلا ناظلسلا حاس 1: ةئس ىقو ةدنالوه ةدؤكحو ةيلعلا ةلودلا نيب

 قلود سثاسدن قالفأو نادحغن و ندرأ تالاءا ىف لالتخا لصف ةنردأ ىلا مث

 (ةومل) ىتعلق ىلع ىلوتساف اشيح لسرأو ناطاسلا كلذل بضغف ايثولوبو ايروئتسوأ

 تلوتساف اهلوطسا لاسرال ةضرف ةيلوغشملاهذه انلاظنا ةموكح تذختاف (ةؤلاب) و

 ةموكح مه ةدحتم مهلوح امو ( خاواشتنم) و ( ىوكئاتسا) و (ةدوه) ىلغ-هد

 ةراغا فداضتو ةطلام ةريزح ىلغأ ترغدف هير ةّوق قاطلسلا لهسراف ةطلاه

 تقرغأف ةننوح اذفس مهلا تلسرأف دوسأالا رغبلا لاؤس ىلع قاز وقلا ناضرق

 هذهىف ريبدتلا نسخ هلاعتسا مدغب اشاب "حوت مهتا نكل نوقانلاّت رهو ميبلغأ

 هب تام ىتح ةناقسالاب ذربلا هدا ٠2 +# .ةنسفو ':نيسلا اذهل لتقف عئاقولا

 ىلا ناذودقلا اشاب ليلخ نفذ ماعلا اذنه ىفو تاناؤيخلاو سانلا خم ريستك

 تاغتملا ثلا ادنول وغدملا نتةقف نرغلا شابارط ىلا مث اهياع كوتساو ةطلام

 رب رفا راضنحال شن واح ولأ لفضوأ ١( ؟ع ةنس قو كانه لاخلا خاصأو اهنلع

 هديلع ءاثيف ننددلا رقص داعف مّدقت م حلضلا دسقع ىف طورتشأا :مدنعلا دالب .نم

 | .عم ةقس ىفو تلخىلا :تهذف لؤتتفاا اشان حوضت لدي ارادرس اشار دمع نيع

 ناو رجلا زفانس مث اهتءلق رجمف نص راق ىلا انهن مورلأ :نضرأ ىلا: نهذو ابنم اق



 ١ م (لوإلا دجنأ ناطلسلا )

 ركسعلا نم ريثك تامىتج دربلا دتشاو ءاتشلا لحد ليلق نمز ىفو اهتعلق رمداحو

 ةنتف تلصح مث موريطرأ ىلا ىهذف اشاب ليلخ هلي نيعو لزعف ةرمث الب داعو

 اشاب ردنكسا لسراف نادغغب رك اسبع نيدو اينوابو سورلا رك اسع نيب ةزحاشمو

 تدرط +٠١ ةنس ىفو داعو ةنتفلا أفطأف مندي تاذ حالصال هتسو ىلاو

 ىف مهلخادت ندسل تيوزلاا ةقئاط نم نابهزلاو سقلا كيلوتاكلا جنرفالا

 تأجتلا مهنم ةفئاط تناكو (اذه انرضغ ىف اذئازف نم لصح ) ثاموكسحلا

 اودسفأ لب ميلا ناسحالا ةيق اوفرعن ملف ةناتسالاب ةطلغ ىف ةيلعلا ةلودلا ىلا

 مهءالجإ ةلودلا تررقف ماورالا نم ىواكسشلإ مهقحىف ترثك ىتح ماورالا ةفئاط

 نيب روتف لصخف تاجاجتحا ضعب كلذ ىلع اسنارف ءا رفس جتحاف هناتسالا نم

 ةناتسالا ىف ةدهاعملا ديدجتل ءاج ىذلا ايناملأ ريفغس لوخد كلذ ىقعأو نيتلودلا

 ىفو صالا اذه مهباعصتسال ىلاهالا نيب ليقلاو لاقلا لص>فذ لوبطلاو ريمازملاب

 ءارقغلا ىلع تاقدصلا نم ريثكلا عزوو هركذ مّرقنملا عماجلا ءانب ع كلذ ءانأ

 ناطلسلا نأ كلذ بقعأو ءارزولا ىلع تاماعنالاو ماتيالاو لمازالاو نيك اسملاو

 ناكو ةعساو ةجر ىلاعت هللا هجر ةذعقلا نم ةريشع ةثلاثلا ّةامللا ىف ىفوتو ضرع
 مهارباو :دارعو نافثع دالوأ ةثالث هل

 د( مت اهجو دجنأ ٍناِطلِسلل نير صاعملا ءاسمالا و كولملا ءاسمسأ ]6

 ايوروأ

 م” نايرس مث لاخيم ٠ نادغب وقالفأ

 ةلو || للدق نم ماكح . ىروطابلي ريغ مث دنوهس يبس مع ىاق>وب هن ماعهل لدرأ

 هيزوطار يما , نمد ىاقلا اودايتقرف م ايتام, ع قلدور د... امناما
 ك|]م . .



 ( ةلسيلغلا ةلودلا خيران )

 عبارلا ٍبيلف
 زئاروأ ةليبق نم تراوتسا مث هكلم تياز ىلأ

 دجأ ناطلسلاوحخأ لوالا ناخ ىنطصم ناطلسلا 6

 نم اغلاب 105+ ةئس ةدعقلا عم ىف سلجو فلأ ةنس ىف هيلا راشملا دلو

 نم لوأو هو هدالوأ نس رغصل دجأ ناطلسلا هيخأ نم ةيصوب ةنس ع+ رملا

 ليق لصحف ازحعلب ةواقشال ىأرلا فيعض ناكو نيطالسلا نم ةّوخالاب سلج

 ىلع ىوتف ىلع ءانب ءارزولاو ءامدعلا قفتاف داسفلاو نتفلا تامالع ترهظو لاقو

 ةداعسلا راداغأ وه يذلا اغأ ىئطصم ةفرعم؟ ةيارسلا فرغ ىدحاب سحف هعلخ

 مايأ ةعستو رهشأ ةثالثب هسواج ذعن ٠١610 ةنس لوالا عيبر رههش ةرغ ىف

 هدالوأ ربك أ نافع هناكم اوسلحأو

 ىاثلا نامثع ناطلسلا ؟<

 هيدلتل رملا نم اغلا |.مب ةنس سلحؤ. |. ةئس هنلاراشملا دلو

 افوخ حلصلا تادهاعم ديدجتل ءارفس ةيبنجالا لودلا نم لكل ةلودلا تلسزأف

 ةصرف ىئطصم ناطلسلا ةذم ىف لصح ىلا ىلخادلا لالتخالا نهذاختا نم

 روطاربما اهعونتمايهوب ةلايا تصع كلذ ءانثأ ىفو ةلودلا دالب ىلع ءادتعالل

 لب ةيلعلا ةلودلا لبقت مف اهل اهتيعبت لونق ةياعلا ةلؤدلا ىلع تضرعو انئاملا



 ١11 ( ىناثلا نامثع ناطلسلا )

 ضقن هناك سابع هاشلا امأ مهب تاد تدلصاو أمه روفذلا هلازا ىف تاطس وت

 ليب درأ ىلا .هلوصو لبقو كانه .ىلا ازادرس اشان لملخ ةلودلا تاسراف دهعلا

 هيسج هن راكم تعقو انهو وارس رحص قريغلا رك أهسعلا مح رق نا هم

 دعلو هنبلا رث انيع فىراخ بسعملا ليك دس هاشلا رك اسع فالخ. تعتلا دشأ ىف اوناك نيينافثعلا ركاش

 دس أن هس نينا ارث اسعلا لم هود. نيا معلا كامل

 رو ريثكر سأو ىلتق مهريغو اشاب نالسزاو ركز ايذ ءارعأ ريمأ

 هآو اشف 86

 جدن ءامسلا تانع تادغبو قالفا ا (ربشغ) ملظ غ

 3 اع ةذمآو

 مهددنع فرعد لو مرق ن

 ارك نع اهف تمرهنا م

 1١ .٠ 2 0 .٠
. 

 ْن رولك فلآ ةئام عفد ل
5 9 

 لوبقلاىلا رادرسلا لا اهرأ

 ودعلل لسراو حاطصلل ءاح ىدل رفسلا

 *:(و ءجهزئاو
 ءااءارع 7 4212 ه1 ' ١

 هقحاذ كسيدح نم هعم قا نك بؤرهل ١ دارا و ريس اف سهدباع نرخلاب

 ءلاا ءل ا ١ - : 1 « أ )ا 1
 هلروطر جن لسحاس ىلع دايل نرخلا عقوق ئئثان وص هرعم دنغ سيقعتلاب رادرسلا

 نم نيتئعقاولا نيتاه ق قس ف رثتلا تاعحجش ةطساأون هنزوبعلا نم ودعلا عدم



 (ةييلعلا ةلودلا خغدات) ا
 ءارمأ نم ةثام ود عقوو رفن ةثامجرأ الا جنيمل ليقو تاثم عضن ريغ اغلأ نيتسلا

 خيتمذ ةئريتل نويئادغملا هلتق هناف ريشثناق امأ ريسأو لتق نيبام ايثولب طابضو

 جلثلا لن | ءاثو هد ىو هدالب ف اما ارفاظ شدحلا داعف ةلودلا ىردأ

 رادكساو ىلدوب ىارس نييامف رحملا دعب ىت> تايلاوتم اموب رشع ةئس ةناتسالاب

 هب نفسلا روض عطقنا بيلا اذهلف ىشاوملاو تاب رعلاب هيلع روبعلا راص َىح

 دايفلاو كيرجتلل اينواب انها ماعلا اذ_ه ىفو ءالغلاو طحقلا كِلْذ ند جشنو

 اشاب ىلع كلذ ىلا هقّوستو يرسل ىلإ هسفنن بهذ نأ دارأ و ناطلسلا ىضغف

 مظعالا ردصلا تام مث . لبق لف حلصلا ىف.ارتلكنا تطدوتف مظعالا ردصلا

 اينولب نم اورق يد ةيوط ره ريغو هشدكل ناطلسلا مأق مخ اان نيسد هلدب نيعو

 اوعجر ةليزجلا اياطعلاب مهعيجشت راص اسإو نايصعلا ضغن او رهظأو ركسعلا بعتف

 ةم رقم نيب برخلا نماف كانهو (نيتوخ) علق نم اورق ىدح اوضمو نايصعلا نع

 اشابدجم عقوو نيتهملاب رئاسخ تلصحو ودعلا ركاسعنم اغلأ نيتس نيبو شيلا

 نم بلغأ تامو مظعالا ردصلا اشاب نيس ةبيناببقن ضارغاب اديهش شاقور#

 ةءلقلا حتف ريس ف ركسعلل ماع روف لصحيو ادادما هل لسري مل ثيح هعم ناك

 اريخأو لوقعلا رهبأ امب ةريغو ةعاجش ميرق ركاسعدْئاق | زم رتناق رهظأ دقو

 ناو ىرخأ ةيهنودتعيال نيينوليلانأ هنومضمو نادغب ماح ةطساوب حلصلا م

 يلا ناطلبلا دايعف ءاد_عإلا نم حيلصلا تلط ناك يح ناطلسلا بسن راصتنالا

 باسح يربليإ اذه حران يقفاو دقو ٠ ةنبس لوالا عير لئاوأ ىف ةياتسالا

 (ازغ ىهز)

 ( ةبي رغ هزم ةعبظف ةعقاو )

 ناطابلا بضعف ةعقاولا كلت رفس ىف اوصعو اوجاه نيب رحيكيلا نأ مّدقُت دق

 عذع دّدُش هياتسالا ىلا داعالف ٍنايصعلا ةكرح ىف نيبيستملا ءاسؤرلا معو ناممع

 ٍناكو هفلس ةّدمنم اعونمم ناكو :ةنس رشعةسخ دن نم دحو يذلا ناندلاو رب



 ١ ( ىناثلا تامثع ناطلسلا )

 تاركسملا عنمم اضيأ دّدشو كنلف ةلو د نمراخت ةنطسا وب اكسي سهأ نم ارواح

 زييغتب ايفتخغ ىلايللا تلغأ ىف حرخراصف اًمهبدس قءاس ةمالا قالخأ نا ثيخ

 ام زاض ابيدأت مهب ذأ هنع ىهن ام ئطاعتب ةفلانغ نيكرحم ا نم دخو انلكو ىزلا

 نتقيلا لع كلذب وه لع دقو نورتثكلا ظاتغاف ءاوزولا ضعب ذوفن رك ىتح

 هءاحصأ و ةثام لن ضعن هسيلع راش أف ارهج مهي ذأت ماسقل ةقي رط داحا دارأف

 ايا وه رفسلا اذه نم ضرغلا ناءْوادَعَأ نظ كلذ عديشأ انف جيملاىلا باهذلاب

 نين رجلا ءاقتاو زق اهؤيغو ارصمد ماشلاو عيراللا اد نم عّمطم رخآ دج

 مشو هلع هللا ىلص ىثل ا ىأرف ةردسملا غول ةءاضأ كلْذ ناطلسلا غل انف انلك

 جملا ىلع ناطلسلا ةين َدينأَتب زيهشلا ىذثفأ رع ةربقف ٍناتغ هبش ةلاح ىف امأنُم

 هل اهرتعق هتقو زرع 4 ىراذكسألا قاذخ د ومش نم هزيسعت نلطف عنشقو لف

 ىلع ممض ةيهل الا تاريدقتلا ذاغنل هنكلل رفسلا متعب هحصنو اندست اريمعت

 ىلع اهقرف و ةنع هللا ىطز كراضنال ف وبأ نأ ىف نيبارقلا حب ذو 3 ا رفسل

 ا رحبلا ر ودع ىلع راع هنأ ىلع لدن تامالغ تع تهظو نيك اسلاو رقفلا

 نييهايسلاو نيب رجيكملا نا كلذو لاثف اهل قيسن مل ةروث ةأحف ترهظف راذكسا

 (2) ناديم ثآ ىف اوعتجا مث اهوبهنف ءارزولا تؤيب ىلع نيحلستم اومجه (1)

 ىدئفا رع جهنم ني زيثكلا سؤؤر .اونلظو ةيارسلاى لا ءاذعلا نم اضغب اولسرأف

 عم ةنحئاصمدلا نف مهريغو عظْالا ردصلاو ميرحلا تاوغأ سيئرو ةيارسلا ماما

 اوهذ ادئاع الو ايه اذ ال ءازعلا نم كا اورب لو نمز ىضم الف ناطلسلا

 نوباونلاو نويثيانملاو ءارقلا مهددهف اعيجب اهواخدو ةيارسلا لأ الحاع

 ءاجامم ةّوقلاب مهولباقو مهلوقل اوغصي لف لوخذلا نم مهورذحو اهب نوحلستملا

 انثا مهنم لئاق لاقو نيتغاس ةدم اؤلثتقاف اه زيغو زاخحأو باشدنأ نم مهمدنأب

 قطضم تاظلسلا ديرئاتنأ من اعيمج اولاقف ةنطاتنلل ئطتقم ناطلشلا ةداغأ ديرن

 اولصو ىتخ ةيازسلا عظش ىلع منم هضعبلا دعض مث خرا وضأ ىلعأب كلذب اودانو

 ليدللا ةحاق انعم ةئاتنسال الاب :لخم )م ) ركاشغلا نم عون )0غ(



 (ةيلعلا ةلودلا خعزات) ل

 ناطلسلا امأ ةنطاسلا ةفرتغ ىف هوسلجأو هوذخ أف ئطصم ناطلسلا ةفرغ ىلا

 رو الد 1 ردصلا مهل 2 لخاذلا نم هيلي مهل ١ ئأر امل هنأق نافع

 مهل لا ةذ ةددعتم تأ 4<- قانق رق 25 و أن را ااه وعطقف ءامحأ أ نايلسو اشاي

 :ءأ ناطاسلا نأ ءاستف رلا اممأ ءادعلا

 ريقحتلا نم ةياغ ىف ةيارسلا نم 5507 4

 ناكو مظعأ اردص ءامقشالا هنمع ىذلا اش

 | الا كيلئنكم ناكاف هنعوفعد نافع ِن

 هةعءعسسشاو هجر فاعد هلل

 ( نافع ىدلو اديهش )

 نأ داكو ىلاهالا نم

20000 
 اريعص تام دلو هلا ب

 رّمسأ | أين 0 ىطصم تاطلسلا ن رملحأ املو

 ان وذ ر نبا ىدنفأ ئدع هدب نيعو ل رع مالسالا حش

 قح مهتم افوخ هن ويلطت ام عج ءامقشالل 06 د راص ةئاف د ردصلا
 ةف

 ىتخ مهلاومأ نويهني و, بصانملا بايرأ نولتقي اوراص ءايقشالا نا مث ةنيززتملا

 نم كوسا رادقم ءايقشالا مع الو ىلاهالا تاخ تايالولا ع نب قلاحإلا اذه

 ةيناث ةره ةيناطلسلا ةيارسلا ىلع مهم وجب هنأ اوعزو ةنيقاعلا اوفاخ داسفلا



 00 ( ىناثلا نامثع ناطلسلا )

 ىلاهالا مهنع ىطرتو مهتمذ أربت )غ1( ىهيملاو مظعالا ردصلا اشاي دواد مهلتقو

 رمشأ ةثالث فرظ ىفو اهول_تقف نافع ناطاسلا ىلتاق ديرن انا نيلئاق اومحهف
 ضقانم برشه ىلع نيب رجيكملا نأ ثيح نم تاره عب أ ةرادصلا تربغت

 عم .قفتا دادغبب ىثابوص ركب ىىدي نم نأ مث داسفلا دازف نييهانسل ا برشمل

 مث ماشلا نم اشاب نايلس هيلا لسرأف دادغب ءاهأ ريمأ اشاب فسوي لتقو ركسعلا
 كاسعلا نم ةقرفن ازرص رقناق مهيلا لسراف قالفأو نادغي ىلع اينواب رك اسع محه

 روك ذملا ريناق لزع بلطي ةناتسالا اريغس لسرأو اينولبكلُم ظاتغاف مهمزهف رثتلا

 وكم بلطي ةيلعلا ةلودال اريغس وكس ولأ كلم لس رأ كلذ ءانثأ ىفو بحي ف

 دج مها |.مسع ةنس ىفو قاغتا لصحي لف امني و هنيب اهمسقتو اينولب

 مامأ اورشتنا نينهابسلا نا ريغ ةلودلا ماظن ةداعاب مظعالا ردصلا ىج ركاشاب

 نم ريثكلا اولتق ةليسولا هذهبو نامثع ناطلسلا ىلتاق راهظا مزلي اولاقو ناودلا

 نيد اسن رف ىدسسق نم تيوزخلا ةففئاط ثدسْفَأ ءانثالا هذه ىفو تا وثانلا

 ترطضاف ماؤرالا قدرطب سواي رك لزع سلطو اسنرف ريفس لخاد تف ماورالا

 قباست كلذ ءانثأ ىفو ماورالا تراثف ةيلاخلا تانارطضالا ارظن ةباجالاىلا ةلودلا

 ىأر انو . نلسلاو بهنلا قو ءاينبا ةلقو داسفلا ف نييهابسلا ىلع نوي رجيكملا

 تاهح ىلع اك اح لقتسا تالالتخالا كلت ساومس ىف اًرنمأ ناك ىذلا اشاب هزانأ

 ىواكشلا تءاجف هسوزب ىلع مجه مث اهلوح امو (هرقنأو هي رصيقو ساويسإ)
 ادادما لسراف ةصرف تاك ايترالا هذه ذختا هنأف سامع هاشلا امأو اهلهأ نمأ

 اف ماشلا رب امأو .مّدقت اي اشاي فسويل لتاقلا دادغبل دسفملا ىثان وصلا ركمل

 عيب امم داسفلاو نتفلانا لضاحلاو . ىزردلا نعم نبا ىصعو هب مع داسفلا

 ىتح همغ دادزي نتفلا كلت نم دن ناطلسلا عمسي انلكو نيسحلا كلذ ىف تاهلا

 فرغ عيج ىف نافع نع ثحبي ىايللا بلغأ ىفراصو 27 ةحجرد غلب

 حالضصال لغتشي مل هناف ريخالامظعالا ردصلا اشار نيس>امأو . هيلع اكاي ةيارسلا

 رثاعشل ا لثم ىهو تقولا ا مسا )0

(7) 



 ( ةيلعلا ةلوالا خيرات ) ليوم

 راصو داسفلا "مع الو هفالسأ نمراثلا ذبجخأبا همايقها تاك لد ٌئشب ةلودلا لاح

 مظعالا ردصلا اشاب نيسح لزع ىلع اورصأو ءانعلا عّمجا ةماعلا ةقاط قوف

 ذاكابو مهعم ءارزولا عتجا هسفن مويلا ىف مث هنع الدب شكتكاشاب ىلع نيبعتو

 ناطلسلا انأ عبارلا اداره ناطلسلا اوسلجأو ىطصم ناظلسلا اوعلخ ءارالا

 لوالا دجأ ناطلسلا نباو لوتقملا ناثع

 دادغب حاف عبارلا دارم ناطلسلا ٠

 ةدعقلا ىذ نم رشع عبا رلا د>الا موي ىف سلحو 1٠١٠ ةئس هيلا راشملا دلو

 ةرشع عيس هتئطاس ةّدُمو روسكاو و ةنس ةرشع ىدحا رجم 0 نم اعلان | ءممع ةئاس

 لقع تاذ ركبي هام هتدلاو تناكو ةداتعملا اياطعلا تعزوت هسولج دعبو ةنس

 ةماقتسالاو ةءافكلا ىوذ نم سىصانملا بايرأ ةي ملوت راص اهريبدت نسحنف ريبدتو

 دادغب رادرس اشاب ظفاحل ادادما ىلسرأ لاحلا فو ةلودلا ىف ةايملا جور تثينا ىتح

 دادغب ةهج نامعأ نم ىشايوض ركب ىع دب نم نأ مدقت دقو |[. ةنس ىف

 ةعلقلا ىلع ىئشلا اذه ىلوتساو اديهش نينا اهفابفيسوي لتثقو مهملع بلغت

 تنيع ةيلعلا ةلودلاف ِمّرَقَت اكس امع هاشلا نم دادمأب اهملع ايلاو هسفن نيعو

 روك ذملا ىتشلا نم اهدادرتسال !رادرس اشاب ظفاحو دادغب ىلع ايلاو اشاب نايلس

 ةعلقلا لس ابر ركب ىلع قيض اذا هنأ ركتفاف ريبدتو عزح اذاشاب ظفاح ناكو

 ايلاو ر وك ذملا ركب نييعت ىلاعلا نايلا نم بلطف اه دادرتسا بعصيف سابع هاشلل

 مدعل ارظن ةناتسالاب دقعلاو للا بايرأ نأ ريغ هتلازا لهستل اقوم دادغب ىلع

 اشاب ظفاح نوكي نأ نم افوخ ريبدتلا اذه ىف كبشلا مهلخخد تقولا كلذ ىف نمالا

 هيلع ءانيف ةّوقلاب ركب ةلازاي ايناطلس انامرف هل اولسرأف روك ذملا ركب عم نفاع دل

 هناف ىشلا ركب امأو . رك ذ امب ذيفنتلا ىلعر وك ذا رادرسلا اشاب 00

 س ايع هاشلا ناكو هيلا ةعلقلا ملستل سايع هاشلا يعدو ةمواقملا نع هرززجع مع



 ١ بس ( عبارلا داع ناطاسلا )

 غلب املو مهزثأ قلعؤهو اقل قيثذ ذل لاخلا ىف لس رأف ةصرف غلا هذه لثم ارظتنم

 ةلودلا لق نم دادغب ىلع هدي الوب زوك ذملا ركبلا أر وُدِئم لهدا اشاب ظفاح كلذ

 سابع هاشلا هتوعد ىلع مدن كلذ ركب ىأر الف ةردالا اح ة-طساوب هلسرأو

 ىلع هسفنن رصاحو اديدش امنضغ هاشلا يضغف هّدض ةمواقملاو ةوادعلا هل رهظاف

 د يعاوم ضءيس روك ذملا ركب نب دهم (1) ىلدلا ىلع هسشاسد سدو دادغب

 هعءض وف ةلسأ لإ 1 ءضنقلا نم هنكم نأ الا نونجلا اذه نم نأك اكاخ ةس د وقرع

 ددد_هطلا ناكف صققلاراود اران مرضأ مانأ ةعبس دعبو ديد> صغق ىف هاشلا

 هاشلا نا مث ملالا باذعلا ذه تام

 ناخ مساق ل

 5 ىدين ءه هقمل هنأ ريغ ركسع اه 35 + نكي مل ثيح برع 2

 طظؤاح نيعف ا هدرتساو ناخ رعمأف درطذ فركسشع كوألاا ع م ةطئارالا ناعدش

 هّسح :ةلةلخ اشان ظفاح امأ لضوملا ىلع املاو روك ذملا نيش نأ نبا نايلس اشاب

 بتر ةمهتب ةرادصلا نم لزع هناف شكنكاشاب ىلَع مظعالا ردصلا امأ هاشلا ىراحي م

 ىسكر شلا اشاب دم هلدب نيعو نتاظلسلا نع ةلودلا د: نم دادغب حورخ مك

 دادغب دادرتساو لوضانالا نم اشان هزانأ ةلئاغ عفدل ةير رادرسل | ةفيظو ةنلا غم أ

 ةهج ىلا اشاب هزابأ ب رهو لوضانالا ةاصع لمث ثدتشتب الوأ ماقف مجعلا هاش نم

 نافع ناطلسلا ران ذأ هضرغ لب صاغريغ هنأ رهظأ اهلصو انف مورضرأ

 لتاقف فلأ نوعبرأ هعم عقمجا نافع ناطلسلا ىف ىلاهالا ةئحلف اهلظ لوتقملا
 2 . 2 .٠

 مث امهلوج امو ناثدجركو ءورضرأ ىف نين رحنيكملا نم ادوعوم تاكن م لتقف

 ىلاهاللنامالا ىطعأو اعيعب نويرجيكيلا اهنم برهف داقوتىلا شيجلا اذهب لصو
 نا هاتأ ربخب اذاو ناطلسال هريمظ ىام ءاديال ةناَمْسالا ىلا روضحلا ىلع مزع مع

 مظعالا ردصلا اشان دمت امأو اهداد راسال به ذف ساويس ىلع كوتسا اشاب رايط

 نونجملا 1 )0



 (ةسيلعلا ةلودلا رات ) ٠

 ةيراحم ساويسنم ماق كلذ هد انف اشاب هزابأ لاصتتسال ةمسج ةْوق ذخأ هنأف

 مث نيفرطلا نم نورنثك لةقف التتقاو ةينوق ءارحص ىف الباقتف مظعالا ردصا

 رثكأ لتقف ا هدراطف مو ريضرأ ىلا :هعم نمو اشان هزانأ مزهنا

 ىلع ايلاو هئيعو اشأب هزانأ ن ع مظعالا ردصلا اغع ءاتشلا لصف لوخدلو نيرافغلا

 ناخوهو لو زعملا ىارك دج ىدع ماعلا اذه ىفو داقوت ىلا وه داعو مورضرأ

 ىلع اناخ ىا ف كب ناح ةلودلا تنيعف ىارك نيهاج هيخأ كيرحتب اقباس ميرق

 اشدح عج هناف فارك نجح امأ لاريمالا اشاب بحر كلذ كلذ ذفنتلو مرق

 هنأف اشان بحر امأ ةيلعامسالاو قروكا نس ىلع ىوتساو ةيوطلا رم هب زا

 ىلع اناخرو كدا[ غأ 1 رك .دجم ةد اعال ةل

 قازوقلا ناصرقل خد اوك 3 1 نرخلاب اش سابسحر ةلوغشم ءانثأ

 ومنو هناتسالا زاغونىلا 50 زيسجو ةتاميدوسالار حسلا

 ظفاح دجأ هلدب نيعو داقوت ىف مظعالا ردصلا تام كلذ ءانثأ ىو

 (ناخ ىافج راق) سابع هاشلا لسرأ ١١١غ ةنس ىفو 535

 ار نيسح ةسائرب اهلهأ همواقف ةدئلعلا ةلودلل اا ناتسد ركاىلا اغلأ

 اشاب دجأ مظعالا ردصلا ناكو مهنم ىايلا لمث تئشت و مهاغ أ اولتق ةو ريديلبج

 دادغب ىلا هذو ريم املاو ءارهالا ريمأ عم دتاف كلوج 46 ىف كاذ ذا ظفاح

 نمرمثأ 5 ةعست دعب و هركس ء بلاغ 57 ةديدع اراره هاشل | مب راحو اهورصاحو

 تاهحلا نم هيلع ىلوتسا| م رئاسو د ادغب مياست طرش ىلع جلصلا نلط راصحلا

 لبق نم ةيلعلا:ةلودلا ديا تحت ةدوجوم تناك ىتلا دالسبلا ىنغأ اثبدح

 ليقف 36 أك امك ةيلعلا ةلودلل درت ثيح ديلا تافغ ناطاسلا ىل-تقو ىربكلا

 نرخلا نع اوضع نيدر +ركملاب اذاو حاص و ةدهاعملا ةحسن لدا مظعالا ردص

 ىلا هدوع ىلا مظعالا ر رطّضاف ء هآ ن عملا ف 5 ىار 0 1| ةدوعلا ىلا مظعالا رد_دلا اف ءاضمالا رع عنتما كلذ هاشلا ىآزاملو

 رثك | ةتم تامر نحن ةقشملاو عوخلاب هللا دالتنا دق ىصاعلا شرخلا مَ لصوملا

 هريرة ركل انعم 00(



 ١١6 ( عيارلا داره ناطلسلا)

 محه | . “5 ةننشس ىقو : لبض ووملا ىلا هلوصو نيل برها ىف تام نم

 مظعالا ردصلا ماقْثأَت حرك اشاب ىلع دم ىلع ةناتتسالاب )١( نويقاجوالا

 نيعيس هرع ناكو دادغب ىلا دادمالا لاسرا ىف لمهأ هنأ مهم الوق هواتقو

 روخا ريم كل د عنيسحح هلدب نيعو نادودقلا اشاسحر هلدب نيعذ ىلاعت هللا هجر ةمس

 كياف قرغأ ف دوسالا ارحبلا ىل لوطسالاب لاخلا ق ماقو ةرازولا ةيئرب هيلع منأو

1 
 ند اهمذ ناك ن غ فال 6-5 زاب قرأ 1 2را ةباعدسلا ننلا

 رحملا ن نيد | زحاح نروكتتل.

 فك تايراحم تعق وذ هيلع ضبقلاو اشاب هزابأ

 هتدوع ىلإ مظعالا ردصلا رطضأف ءاتشلا لصف برق مث تاوكملاو تاوشالا

 ذاقنال ادادما لسرب لو دربلاب مبت ومو ركسعال ةعا2ش لوصح ن

 رفسلا اذه ىق ركسعلا تايفلت تناكو س رغل

 ىلع اومحهو تاورذلا 0 رجاو اسهل ذأ .دحتأ | ٠ 0

 ادحتم رك  أسعلا نم ةقرغب اشأب ىذت ص ةلودل بت اسرأف (ناو

 كلاب حاصلا ءادعالا كمل



 (ةبلعلا ةلودلا خرات)

 ةعئاو ىف همزح مدع ىلع ءانب مظعالا ردضصلا اشاء ليلخ ل لزعغ ماعلا اذه ىفو ةئس

 لاحلا ىتف اقداض اعاجش ١ زويغ ناكو اشانو رس ةرادصلل هلذب نِيَع و اشاب هزانأ

 ىف اشاب هزابأ .ىلع ضنقو اهتعلق ىلع ىلوتساف مو رضزأ ىلا نيب رحدكملاب غرسأ

 قف هلدب نيعو سس ةدخلاب | روم هنو ةئع اًمعذ وؤعلاو نكامالا هدم نلطف لاخلا

 ةظفاحلل نييرجيكتلا نم فال 1 ةثالث هل ىظعأو زايظلا انشاب دم مو رضرأ ةيالو
 الع ءاليتس كلل صراف ةهج ىلا مجغلا تاناخ نم لب تءاج 1١88 ةنس ىفو

 مظعالا ردصلاعطقف نيعرسم اوداغ مظعالا ردصلل غور مخراةءلق ىلست مهغلب انو

 لضخ تاقو الا هذه قف ةراثشالا ىلا مهب داعو : ءامحأ ع عسبجلا ىلع شضمقو مهقد رط

 ىدينم رهظ ع ةلودلا ٌدْض مهرب اهف ةيرس ةرئاخ رصم ىلاو و ةكم فيرس نم

 ل + 16 1 )1 ١ هنأ نلعأو نسف لأ ةئام
 نم رك ذهزلا سزدر وهو نعل اب دم مامالا

 ةفيدمب نْعلا ىلا و اشاب رذيح رض

 اشايموصنأق َّت ٌتاكرح ءوس عرم نكل انه ف انسعلا نم ةقر ذ١ هلو دلات ا ءاعئص

 روث < ذملا م مامالا ىل ىلو سا / ارم لا اره نم ةرع لصخ ل ر ضم ءارهأ لق .ءلا |[ 5

 دوعسم فد رْصْلا أذن ندلحأأ و كم فب رمش لةقو ةّدح نأ لضو 7 ءهاعنص ىلع

 | .مو ةئس قو اره 7 هلذب سلحو سابع ةاشلا ءانثالا هذه تام دقو

 اشاب ورسسخل ع هاذ ق ةازوقلان م اغلا نيعب را ىدتعاو ميرق ناخ ىارك دج ىدغ .٠ . . ؟ ١ ١

 00 1 وروأ لاوخأ حلصأ هناذ روك ذملا اشاب ورسخ امأو هلع تّنش ىتح هل |0210

 © قي رطلا ىثو دادغب دادرتسال بهذ مم ك الأ أ 5 هرم ءامقش الا 0

 قانا م نمالا ثيو انسخ است ا الكم الخ م

 ركاسع نم افلأ نيغيرأ لعث تتش مث ماجعالادب نم لاخلا ىف اهّدرتسا و روز ربش

 نالدرأ تانالو ىلع ىلوتشاو نابرهم ةعلق را وحي نا لئي ز ةدايقب س رغلا

 زك اسع لعث تّئشو دادغب رضاح 1٠.[ ةنس قو ١ نيزكرد ةعلقو نادبشهو

 تمزهتا ةريخالا ةعقاولا ىفو ءاثشلا لصف 2 برق مث ةيدادمالا سرقلا

 اهيلاوتو عئاقولا'ةرثكن م ركاسعلا لل ضا رغ باحصأ ضعب نايساب هرك اسع



 ١ ؟ ( عبارلا دام ناطلسلا )

 اظفاعم اشاب ليلج ماقأنأ دعب لصوملا ىلا هتدوعو دادغب ةرصاعمب كرت ىلا رطضاف

 اغلأ نيعبرأ ازريم قيص ةاشلا لسرأ مم ىركسع فالآ ةرندع هعمو هلملا ىلع

 الو ددم هنأي مل ايو رهششأ ةثالث اشاب ليلخ مهمواقف اهو رصاحف هلبملا ىلا

 هركسع ناسرف نم ارادقم ًامهف لمأالا عطق كاذ ذا طحق لوصح عم ةريصخذ

 ىاب نكل هبعم نمو وه احنو مهفوغص قرخف سرفلا 1 اع ىلع مهب مجهو

 امأ مهرثك أ اولتق لب ممتامثتسا عفني لف هلملا مهل اولسو مهوزمأتسا ركسشلا

 ميرِق ركاسع ذيخأو ىاركادجم هللا لابتساو م رق رق لاوحأ حلصأ ةنأف:انثلأي او رسخم

 هلزعن سب اذاو دادغبو هللا دادرتسال 0 وق غمج ممهاو ركب رايد لا

 ىف نكل دامادلا اشار ظفاح ىهظعلا ةرادبملل نيعو هباتسالل شدحلاب هتدوعو

 اني را اعاجش ناكامنا ثيح هل رع نم موضع شدا ناحيه ل_دح قيرطلا

 لاوجأ نأ مهل الئاق ارويغ ناك هنا ثيح ةقداد ةحبصن : مهحصنف احلصم اريدم

 اوعاطْأف هل متبع نع ةلودلل مهتءاطلضفي وهو رخآ لوبودجا و لزعي اذكم ايندلا

 يف تيبتلا داسفلا ةرارش تناك نك ةناتسالل ماظنلا ةياغب شيلا لصوو ههأ

 اداسف ضرالا ىف اوثع نييهابسلا نأ ثدح امهلو> امو ساومسو نامرق تاهح

 يذلا مهئاقفر عب عم اولي ادام هناتسالاب ا مدوحوملا نييقاح والا ناف ِكِلْذ ىلع هو ةودلع عو

 روضحو دال اشابوريسخ لزع ناكو ليقلاو لاقلا مهدي 5 شيجلاب اوناك

 ماقماقلا ايشاب بجر ظاتغا ثيح ةلودلا ىلع يربك ةددصم ةناَتسالل شيلا

 يلع نيبقا> والا رئاس :كيحف هب ود ةرادصال اشاب ظفاح نييعت نم هناتسالاب ةرادّصلا

 اشاب ظفاح مهلو أ نأب ملع راشأ عبطلابو اشابو ريب لزع ىف نيببستملا فالتإ

 موي تاذ حامص ىف هنا كلذو تأ امرها اي اشايورسسخ نع الدب نيءملا دامادلا

 5 قاوسالا ت طعتو نيك "املا تافق حب ةياركلم ةرو تامالع ةتةغب تالصح

 لثق تاكرح ه شل ةعب ا < رح ةيلاوتممارأ هيرب م :اطلسل ادب ةيارسلا ىلع و محجه

 اوحصتني لف اريبثك مهحصنو ناويدلا ىلا دارع ناطلسلا حج رخف ديهبشلا نافع

 -. *عءعأ. هاا ء* م : عدإ . ؟ ه

 جم نم ةئياثلا مهتظلغ ةدش نم هب مهحصن امم ّئَمِل مغم دحأ عصي لو لب



 مظعالا ردصلا اشأب ظفاح مالسالا خيش قرتمأ ى< ميلنت اويلطو مهراكفأ

 اطهر ناطلسلا رضحأف ناطاسلا ءائمأ نم رشع ةعبرأو رادرتفدلا اشاب ئطصمو

 اهعابتا انيلع بحي ةرهطم ةعد رش انلؤ ةيمالشا ةمأ انا مهل لاقو هفامأ مهئاسُو 0

 فكلاب مهئاقفر عانقا متم بلطو باد-الاو ةعب رشلا ونيدلا فلاخت لاسمتالا هذهو

 أضوت هنأف اشار ظفاح امأ ادانعو انايغط الا اوداز اخ ةّءيسلا لاعالا هذه نع

 مهدانع ةدايزو ناطلسلا يسد طوبح قأر الف ارظطتنم ةيارسلا ناب ىلع فقوو

 ٌةاغطلا ءالؤه ناو كاطاص ىف جورب ىدفأ ىلا ىناطلسو ىديش هتجب رئام لآق

 ناديم ىلا جرخ مث ةيجتن هل نوكي ال اهف كسفن بعتت الف حصنلا مف رمث ال

 اورثاكت ىتح اتيمر ذ اكل هذىف هن رضي مهم هيلع محم نم لكو هسفطب ءال اليلا

 بدور ىمظعلا | ةرا
 دصلا ىل ودك ايرأ هوعطق تناطلسأا نم قىءره ىلءو رح :كلار هيلع

 امأو كلذ ىلع ةنتفلا تنكسو مالسالا خيش َّّى زدخفأ ىحب لْزعو روك ذملا اشان

 ورسخ لتقل داقوت ىلا اداب ىذتسع الهو ادودش ام 0001 بضغ هناف ناطاسلا

 كرما وه هنأ اهون هلزع بكاَسإ تماق ةئتغلا هذه نا ثدح قدسالا ردصلا اشان

 وه اممو ركاسعلل هحصن نم مّدَقت امم ذخؤي كلذ فالخ عقاولا نأ غم اهل

 ضعب و دارأو هيأرب لغتشا هناف اشان نجر امأ ةلودلل هحصن ةّدش ند مولعم
 نيسستملا نلط ىلع نييقاجوالا كرف 3م قحلأ هرضأ قف هضراعت ال ىدح ناطلسال نيدر ما

 ةقيلخ نسحو اشار رادتقدلا اوبلطو هيا رسلا ىلع اومجهف اشاب ورشخ لتق ىف
 0 ءادهش مهواتقو ملغ ا وذوحتسا دقو ناطلسلا ىب رقم نم ىلح ىسومو

 ءارزولا او ريجأ ايش اودارأ اكو مهزاوطأ نع ءايقشالا ءالؤه جرخ كلذ
 ةرادالا ىلوتو رومالا باع ماحتقال رطضاف ناطلسل | لم ىتح هذيفنت ىلع
 ىطؤن رالا اشاب دمم هلدب نيعو اقنخ هلتقب صأق همامأ اشان يجر رضحأو هسفنب
 ا رهج يزخ مث مهلتقو اجاوزأو ادارفأ ءايقشالا ءاسؤ ر راضحا ىلع لصحت مث
 تبراكزلا ىف هلخدي مهضعن و هلثقب مهنم هدح نم لكو عراوشلاو قاوسالا ىف هعم
 ديهشلا نافع هيخأ راث ذخأو مهم نا سالا رهط ىتح اي رحملا ىف هيمرييو



 ٠م عبارلا دارع ناطلسلا )

 ءامقشالا ع نم لوضانالا رفنضغلا رويغلاب سلا ناطلسلا اذه رهط ١٠غع ةند ىفو

 ةكوو زاخللا ف نتفلا افطأ ُخ ةناجسسالا رهط ايم -هدوجو ادعو ةاضعلاو

 دئاق ناخ هنحخوت ىلوتسا ٠٠١ عمم ةنسس ىفو ةزيجولا ةَّدملا هذه ىف ةمركملا

 اذاو مظعالا ردصلا اشاي دم هيلا لسراف اهلو> امو ناو: ىلع سرفلا ركاسع

 داعف مورضرأ ءارمهأ ريمأ اشاب ليلخ ةفرغج ناو دادرتساب قيرطلا ىف هانأ ربك

 ى ةليوط ةّدم اداسض ضرالا ىف ثاع ىذلا ىزردلا نعم نبا. براحو بلح ىلإ

 ةيلعلا ةلودلا ةاداعم ىلع ايلاطيا ةموكح عم اريخأ ىتفتاو .كبلعب و نانبل لمح

 ك0 5 7-1 ا
 بدلا اساب.ه رانا نا هاناربخ اذاو

 حلصلا محو ةيسج غلاب مهسفنأ اودفف مهرثك أرمأو ل نكالسع قمءارشكا

 نيب لخادت ليلق دعبو ناطلسلل ىّرقتو ةناتسسالا ىلا شاب هزابأ ءاج كلذ قعو

 ا...55 ةنلشفو هلققل ايس اذه ناكف ةيهأملا مهت اعزانم ىف ماورالاو نر

 5 4 : 1 : ١ ! || -* ١
 هب راد تهذمث ةئاعب مالا ىلع اظفاعم اشا مربب نيعو ةمطع ةَوق ناط

 ليعامدا هاشلا ةيراجم لوالا دلع ناطلملا- ناهد هدشلا هباقهذ ناكو سس

 درت نم لك لقي راصف نيب رخيكسيلا و نييقاج والا نم درت ضعب لوص> ىف

 ىلا لضوو الو اؤماقتساو اوفاخف هنأت ةّدشو هتغاجش نم ركسعلا شهدأ يد

 ىف اهتءلق حتف ناور

 ىح كانه نم ناطلسلا ماق 9 2 ءاآ 1

 لا هاشلا نمبلطو ناوةهجىلا بهذ لب لبقي لف حلصلا يلطو ناناخدملا

 1 يلام اظل لا ىقباف ءاعقلا لوخذل ع نمِزلا ةلاطا دصقب لبح لمجع نم نرش لب ات

 ةيضقلهناتسالاب وه داعو ركب رادد ىف مظعالا ردصلا قبأو اهريغو ناور ةظفاحم

 ةدنش. نمو ناور ة ةريثك رك اسعب هاشلا رصاح | * 7 ةنس ىو اع ءامسل

 اشاي دم لزع هيلع ءاتيو هاشلا الع ىلوتسا ىتح ددم لاسرا

(0 



 (ةسبلعلا ةلوألا عزام ) ا

 وعدملا لوزا مكاح لزع |. :ةنس فو هاما مريب“ هلدب نيعو هظعالا ردضلا

 رع راوح اشاب ركب هيزاحذ لوألا ىدعف ( ناؤتشا ناتت) ةلدينيعو ) هجاقار )

 كلذ ءانثأ ىفو .هرئاخذ هركسعو اشاب ركب خغو رو مزمنا:اريخأو ارا شع شوراؤم
 مجعلا هاش امأ.نيمسملا نم اهتذ نم رثك أ اواتقو: قازأ'ةعلق ىلع قا زنوقلا كوتنسا

 ةناتسالا ىلا ازيغس لسراف عيب رلا لوأ ىف هسيلا ناطلننلا تاهذ نم فاح ةناف

 ىف نوكمس كلذ نع باونلا:نا: لبوقلاب ناظلنسلا هدرف هنع ؤقعلا'املاظو'|'زاذتعم
 ماقم تاق اشاب ئسوم ْنيَع هناف:ناطانلا“امأ نحلل دعتساو"هاشلا كقاتخفدادغب

 لف لتقو داددغب دادزتسال هشدحب تدذ | عر ”ةتضس نكأو ةياتتسمالاب دع

 ةيوذهملا ىالملا ذجأ نثيورد مهتم. ئارتللا ناحضأو ةايقشالا .نم اريثك قيزظلا

 فال [ةفج هغمو ةيارقس زر مازاوع تادادشلا نم لماك مشا نع طبض ىذلا

 نم ةفئاطلا ةذاحس خيش ئبلج زكب'ايأ ققنو ةلدحهدتا لاوتقغلا غااف نم

 انثاب. مريب مظخالا اردصلا تامكلذ ءانثأ نو .ىلج فراع:ةلدب نيءاؤ هيناوق
 مث لضوملا ظفاحم'اشاينايط "هلدي .نيغو ةناتسالا ةةنزانج ترتضحأاو' ىلاعت هللا هجر

 عئاقو تلصح ةّدملا:هذهسه ءانثأ فو امي: نيتعب رأ دادغب نضاح ناطلتتلا نا

 مظعالا ورسضلااشاينرايط انف تامو :افلأ نوثالث سرتفلا نم اف تام تح
 ن وتساام عتبجو دادغب دادرتسا دعبو نادوئقلا اشار ئاطصنم هلدب نيعو ادمنت

 تاناخ قم انا: نو رس ثعو:ناثثا+ههنعمو ةلاتشسالا:ىلا ناطلسلا داغ لسرفلا هلع
 ةثالث تناكرغسلا اذهب اهتبيغ ةدئمو اضاف :تكومب ةناتسالا لك داو ءازنثأ نشزقلا

 عم عئلصلا ةدهاعمن يهت أ اهناف انشاب. ىئطضم مظدالا ندضلا اهأ داره ناشَع
 ةيلعلا ةلوذلا لئاصل.ناكهئاف ةلجخلايو ةئلعلا ةلودلل كنترد ةءلق ةفاضاي نسززفلا
 تةرغاف دوسالا رخيلاب:قازّوقلا امر داع ءانثالا..ذهْمفو- ةةئاتسالا داع مث اذج

 نيته عولذلا ئطصم ناطلشلا؛تام' مانعلا اذه ىف مهتم ريثكلا ةلودلا ةقانود

 ١٠و 'ةنس ىفو ايف وضإايأ عما .لضفملا هل-نسسسرلا هتفدج نفدو: مدقت

 نيكنينانلالا كسره كلانهأ دادقا:ىلع اهنمئاسا كيدنؤلا“ةلود ةيردو#ب :تطد



 لننذ ( عيبازلا ذا م ناطلسلا)

 اهبلع كسرهو هتبسون ىتيالو ىف نيدوجوملا ركاسعلا ناطلسلا طلسف هردوقشالاو

 رملا نم اغلاب ةعساو ةجر ىلاعت هللا هجر ناطلسلا تام مث حلصلا ىلا ترطضاف

 مزحلاومزعلاىف لوالا لس ناطلسلل اهباشُم اباهم اعاجش ناكو ةنسنب رشعو انام

 داون.قزرب ملو ةمهلا واعو

 ا( مت اهجو لؤوالا داره ناطلسلل نب رصاعملا ءاسمالاو كولملا ءانسأ )6
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 ( ةيلعلا ةلودلا خران) ١ع

 تاخردجأ ناطلسلا نن يهاربا ناطلسلا

 د( عبارلا داره ناطلسلا وخأ ]6

 نورششعو سشج رملا نم هلو ٠١59 ةنس سلجو 1٠١5 ةئس هيلا راشملا دلو

 هناف اشاب ىئطصم مظعالا ردصلا امأ ةداتعملا اياطعلا تعزوت ةءبامملا دعبف ةنس

 تاليصحتلا قرط حلصأو ءايقشالا ّدْض همْزح ىف داره ناطلسلا رثأ ءافتقا ىف مها

 تاحالصالا هذه ذيفنتل تاهملا ىلا ريم ام لسرأو لدعلاب ماقو دوقنلا برضو

 ركيبهام ريبدتو ةمهب ةيدئجالا لودلا عم تادهاعملا تددجت . 1.5. ةنس ىفو

 ةريثكلا ايادهلاب نارياو ايسورلا نم ءارغسلا هاج ماعلا اذه ىفو. ناطاسلا ةدلاو

 ناحصأ رطضاف ايلكن اخدلا نريشو تاركسملا عنم ىف مظعالا ردصلا دّدشو

 قرحأ ٠١١١ ةنس ىفو ..تويفالاو قوشنلا لامعتشسا ىلع هب نولتيملا فيكلا

 فو ._ امراص اييدأت .ةموكسلنا ملعب دأف:ةسورب ىف سئاجلا ضعب لاهلا ضعب

 مهتبدأف ركاسعلا نم ةقرف. بلا تلسرأف دادغب نايرع تصع +1٠١6 ةنس

 ناك هنوك عم ناطلسلل دالوأ دوجو مدسعل لقالقلا ترثك ماعلا اذه ىفو

 ضارقنا ن..ةمالا تفاخف ةيرذ الب هلبق نيطالس ثالث ئضذمو ءاسنلاب ام رغم

 مهاربا ناطلسلا ىلع نم: ىلاعت هللا نا مث. . . هللا ردق ال ةينامثعلا ةلسلسلا
 ارورس ىلاهالا رسناذ ناهلسو ددجأ و دنجم مهو ةيلاؤتم دالوأ ةثالثب ىلاحلا

 نيسح لخادتو قازوقلا نم قازأ ةعلق دادرتسا راص ماعلا اذه ىفو ادئاز

 ناكو مظعالا ردصلا اثاي:ىئطصم رومأ ىف ىلحلا ءارهأ ريمأ اًناب حوصن نب اشاب

 ساوس ىلع محهف هنايصغ ىلا ةموضخلا هذه تدأ ىت> ةلئاه ةورث اذ لوالا

 مظعالا ردصلانم مقتنيل ةناتسالا ىلا روضحلا دارأ مث تاوشاب ةلد ىلع رصتناو

 نم ةقرف هيلا تيهذ اذكو همايخ عضوو زادكسا نم برقلاب هحيماج ىلا لصوف

 ردصلا بلطف حرملاو جرهلا ةناتسالا ىلاهأ ىلع ىلوتسات> اهيلع رصتنا ركسعلا

 لسرأ مث ناطلسلا ىلع هجورخ بس اشاب نيسح لتق زاوج ىلع ىوتف مظعالا



 لفت (لوالا ميهاربا ناطلسلا )

 نيسحلاملأ انااا ناللسلا َنِهْدو رادكساىلا ركاسعو عفادمب ىنركاشاب دم

 نكلو ةدحاو ةلم< اهلفاس رادكسا ىلاع لعجىلع ارداق ناك هناسرف 00 اما

 ىلع ضرعو عرش 2 مظعالا روحطمل لا ةكاشح بنلط لب كلذ نم ا لعفي ل

 لدحاس ىلا افافخ كانه نم ماقف ةتامل ملف هسماوال هدايقنا ناطلسلا

 هيلع ضمقف ىثان ىحناتس هقحاف هفحسو ران ىلا لصضوو هريعو دوسألا 0

 مؤ ترهظ هنازح ال ريخلا غلب اف قنا هل 5 مظع >الا ردصلا حملا ةدظَحَأ و امح

لع ةموكسشملا تيل 2 يح ةرياك
 ترداص ُع 4 ازحأ ت اوّدان نم هلع ت 0 اهأ و موم

 تراض 3 ةيلعلا ةلودلا ف ةردادم لوأ هذهو :عقالا 0 انوملم تناكف مهلإومأ

 ىجنح نيسح رهظ ١ ١و“ 'ةذنساىف ةثيدر ةلاح ىلع يشف انش تارداصا ا

 راص ىد ةيأ رسلا نلا | انهم كن رّقتف ةراول أه ةيعدأ ضع املاع 1 مدد ىأ هحوخ

 راصو لكي ىداق 910 تقل لا مخ امل ردم “ ناطلسال | عم ةلملق ةدم ىف

 مظعالا ردصلا انثاب ئطضم ةلازا ىف ىيست د ةلودلا رومأ ةفا ىف لخادتي

 ديعسولا هلدب نيءف ىدتفأ ارك زنيامالسالا م يش ىدنفأ

 ثيحاهل الهأ او وكي ل نغم دنىف ةئطلسلا راوم] | مامز زاص

 هتاكوحلغ أ :ناكو داره ناطلس ل! هيأ ةدم ىف اسومدقث ناك . .هاربا ناطاسلان ا

 تداز تيسلا اذ هبذ نيتروشمل اداقنم ءاسنلا ىحي امرغم ناكو شيطو ةفخ

 ك.وىلع ةلودلا ةيلام تراض ىت> ةظداي. ةدايز اهمادخو ديا رشلا لهأ تاصصخم

 ريغي ناطلسلا راضو ىواكشلا ترثكف ركسعلا تابتره فرض رخأتو سلفتلا

 لب ىلا مهلوصو لبق نه نولزعد ةالولا نا ّي> نب رومأملا وءأ

 ١٠١5| ةنس قو سدور ةرب زج ىلا مير 5 ناخ طفازك ده م انالو

 000 تمدق ءانثالا هزه ىو ىهظعل | ةرادص ماشلاىلاو 1 ا رج ني

 هييتتلا صو ةرأغ رلأ نينعي اه وكشل 3 4 اودلا تى ترطظنف ر محلا

 مهنم 0 تنيعف ةسك ارشلا نيب قاقشلا عقو مث امهعم ةرشاعملا نسي ميملغ

 ةنتف تلصح ماعلا اذه ىو . مبا كلذب قاقشلا عفدن اف اسئز اقانوطنا
ِ - . 9 8 



 ( ةنيلعلا ةلودلا خران“) 6

 جوسأ ةلود كلذكو مهر وظاربما اودع اهم نيينات'.وربلا نوكلايئاماأ ىف

 تاخادتف: اي رتسوأ امهتب راح اهيلا :ةيلعلاةلوذلا لبق نم لدرأ ىا>: هج وقاد تلج

 نيب.تاذ حالصاو ايرتسوأ عم حلضلاو:بردلا نم هيلا: أهؤملا عنج ةيلعلا ةلودلا

 امو لودلا نيب حالبصالا نم ةيلعلا ةلودلا هلعذت تناك انيف لمأتيلف عيجلا

 ةداعسلا ناد امنأ اغأ.لبنس ناظاسلا ىئن ماعلا: اذه.ىفو> اهعم لودلا هل عفت

 اورسأو هولتقفااغالا اهب. ىتلا ةنيفسلاةظلام:ناصرق لياقف هلاومأ هعمو.رصم ىلا

 ماهفداص مث ةفرشملا ةكم ىضاق ىل هسوربلا ىدنفأ دج. مهيفو نب ريثك اجاحح

 حتفلا ةلودلا تزهج ةئاتسالاىلإ ربنملا اذه لضو.انذو.مهباغأت قرغاف ةلئاخ ىاومأ

 هنديعت دلعي نادونقلا اعأ فسوب ةساّئرب ارح ارب قدررطلا نم'ال ديرك ةريزج

 الأ نيثالث اذههشدج ناكو. ٠١٠ه. ةنس ىف ةرازؤولا ةيترب هيلع ماعنالاو.ازادرس

 نيب قافنلاو تاسفانملا ةرثكل اًرظنو. هيناخ ةنعلق.حتفااموي نيج فرظ ىفو

 نبيدن ركلل انرف.ةلود دادمالو ةناتسألاب دقعلاو لسحلا نايزأو شيما تاوشاب

 ةنس نب رشعو ةسج ايثاهت ديرك حتفةده,تدتما ةلؤدلا ٌدض كيدنولا ةلود مايقو

 ةانانهتلا مهضعب لماع: تاشفانملا هذه ربخ ناطلسلا غلتي انك ناك ىتأي ا

 كيدنولا ةلود تلسرأ امل ُث.نيريثك ءادعأ هلراض ىت+-امراض ءازح هيزاو
 ناطاسلا:كلذ غلب و صاخشالا نم انالآ ابملاهأ نم تلتقو هروم ىلا اهزك اسع

 هعنف ةناتسالاو شيلا ىئظوم:نه ءاسمالاو ءارزولا نم نب ريثكلا:لتق دارأ

 عجم لقتنا ةكرحلا هذه "نمو ةئيبانإ هتاريدت ىدنتفأ ديعس ولأ مالسالا عيش

 +١١5 ةنلس فاو . واغوأ كب. ىلا ةناتسالاب ىتلا: مهنتك اسم نه لودلا ءأ رفتس

 رهظُم تقولا كلذ ىف اهل. ليثمال ةييحع تاراصتتاب ديرك فومتر. ةعلق تختف
 مث ةناتشالل عوجرلا ىلا لوطسالا رطضاف نوريثكتلا همس تاه ءايو.شيحلا ىف

 ديعس وبأ لزعو ازادرتفد اشا:للاص نيعو اراد رس مظعالا ردصلا:اثان دجم نيع
 اشابا سون .ناظلنسلا. ذذتاو ديغم ىدنفأ ذنجأ هلدب نيعو مالسالا يش ىذدنفأ

 اشان ئدوم هلذي. نيعو ادهش هلتق مثاهل ارهص:هرك ذ قبانسلا-ةيناخ حاف نادونقلا



 ١٠مم ( لوالا يهازبا ناطلسلا )

 نسحي ,سغاوأ .ايرغو .الانعث دوددا ريم امل ةلودلا:تلسزأ تاقوالا هذهىفو 'انادونق

 تالجر:ءاج ماغلا اذه قو لقالق الو تامغاشم.لصحتال ئ> ادودحلا لود ةرشاعم

 ىلع اي احاهدحأ نييعتئلع امهتناعا .يهاربا.ناطلشلا: نم املطو ايشوررلا دالبن م

 لاخ ناخ ردححا أونازق ىلا ١ ةيلعلا ةلوذلل نامطعد» كلذ ريظن ىو و كسوملا

 هركف:ىلع اوبلغت. ىت>:ماشتحالاو ففطللاب ار زولا ضراعو لونقلا ىلا ناظلدلا

 كلام داسفا:انبأدنم سدل نيينامثعلا رشاعم نحن انا مهنم الوق نيصخشلا اوداعأو

 دحأ اشاب ىلضف ناطلسلا ذختا ٠ ٠ه1/ ةننم ىفو 0 ئذدل لايتغالا الو ريغلا

 ناطلسلا دقع مث ةنيزملا غارف اهيلغ ىتيثا ةمظع ةملو لغو هل ا رهط هئامدن

 ىوارف نم ةمسج 9 ىلع ةلودلا لاح رربحأو (ىتز ةوعدملا هتي راح ىلع

 ىلع رصتتناف دب رك ىلا لوطسالاب هلسرأو انادوبق اذه اشا ىلضف نيع مث رومسلا

 ١٠٠ه هنس ىفو ةيدنق ةعلق ىلع رصاحو اهنغس لهش تشو كيدنولا لوطسا

 ىف رديح هرق نب دممو اشاب ىلع ساوس ىلاوو صزراقو.مو رضرأ ركاسع تصع

 ِكلذ ىلع ةوالعو اهبلع نزحيو اهل ىثرب ةلا- ىف لوضانالا تراص ىت> ديج ةيالو

 لاسرا ىلا ةلودلا ترطضاف اشاب يهاربا اهبلاو لساكت نم ةنئسوب ىف داسف زهظ

 تمجهامناف ةريسملاةيلعلا ةلوذلا ةودع كيدنولاةلود امأو اهيلا رك اسعلا نم ةقرف

 دادمالا عنمل ليندردلا زاغو' تدسو (وللدم) : ةرب زح ىلع ةلفغ نيح ىلع اهثاغس

 اشار دجأ هلدب نيعو بجوم الب اديهش م مظعالا ردصلا اشان حلاص ل |:ةذ دي رك ىلا

 تالالتخالانا ثيج ةرطخ ةلاحىف ةيلعلاةأودلا تناك تقولا كاذ ىف هنأل صاحلاو

 مهاربا ناطلسلاف كلذ ىلع ةوالعو ىلمو رلاو لوضانالا اتمع تاك ابترالاو

 شرف اهنم بجوم الب ةظهاملا في راصملا فرص قو ءارزولا ىف لتقلا نم رك

 هنالوجوةكحاضملاو ةفخاىلا ىصخشلا .هليمللع ةوالع روعسا ىوارف ند ةكشك

 مهيلع داقتنا ىف ىلاهالا تراص ىت> لعاشملاب اليل :عراوشلاو قاوسالا ىف
 ايرأ مظع الا ردصلا :انث اندجأ اوعطقو ءارزولا ليديت ىف اوييستو ةيتفلا تدشغا

 مهارب ١, ناطلسلا اوعلخ لي زسمتي ملف ةنتغلا نيكست ىف ناطلسلا ةدلاو تّةهاف



 ١ ) ةيلعلا ةلودلا رات (

 دعبو نينس عبس رملانم اغلا ادم هنبا اوسلجأ و ةيارشلا نم ةولخ ىف هوتجسو
 هذه ةدش مهملع او ركتأو نويقابسلا ماق ةعقاولا هذه نم اموي ريشع ةسجن
 ةنتفلا لادغتسسا نم نايعالاو دقعلاو لحلا باحصأ فاخف ناطلسلل ةلماعملا

 هسكم ىف ادهش مهاربا تاطلسلا لتقف هيلع ءانبق هأيقع دمخت الام ل وصخو

 اثالث هدالوأ ناكو هيلع هللا ةجر ايفوص ايأ راو ىؤطصم هع نفدم ىف نفدو
 ناهلسو نلجأ 8-

 د( مهتاهجو ءاسمالاو كواملا نم داره ناطل لا ىرصاعم ءامسأ )6

 انوروأ

 لاغتريلا ...٠.



 بيدأتو ةئتغلا نيكست راصنيب رح

 نإ
 ايي رب عاربشن راع د

١ 
 لاعأ نم ءالبلا دادزاو



 ( ةيلعلا ةلودلا خدات ) ١ مب

 ندلا مسأي ةنفارتملا تاناك او عدبل ١ ترثك ىت 7-0 منو ومرتك مهو نيسقأ اج والا

 مهل نوئيديو سانلا توظعي اوراصو عماوجلاب اجاوزأو ادارفأ ءازعلا عقجاف

 عديلاو م ىف مهكاصنل اوداقنا ىلاهالا نا ىتح كلذ ىلع اورّغساو نبدلا ةقيق-

 ربخلاءاح 1١31 ةنسىفو كلذ نم نويقاجوالاو شيواردلا ظاتغاف اءاكتلا نم

 ةماعلا راكفأ تريحتف ةلودلا ةغانود ةيبواسغمو نيب رجيكملا نايصعي ديرك نم
 اهتاوغأ ةدعاس و ةيارسلا ىلع اومجهو الا: نيد ر هكملاو نييقاجوالا ع نم ناكاخ

 اهرث”امو ابيلع هّللا ةجر ةديهش هيلع ةيضولاو ناطلسلا ةدلاو ركمي هام اولتق
 عسي لتق مظعالا ردصلا 1 شوايس ناف كلذ ىلع ةوال-عو ىدخنال ةيريخملا
 كلذ نأ هعزب ناطلسلا ة دلاو ةموحر إل ىقني ناك نم 00 اهاوغالا

 تاوغأ نم ىجباف جعزناف اءوس ناطاسلاب مهد 1 نضتياالقل ظايتحالا

 ركاسعلاو ءانلعلا اويلطو ةفيرشلا ةيارلا اوجرخأو اوحلستف ةيارعسلا ىدختةسمو
 ىاهب ىتفملاو نيبقاجوالا بلغأ ىلع اوضيقو عماج ةنردأ ف مهوعججو نيعئاطلا

 غ ليقو لق نم ضعب لخ#ب ىوتفلا ءاطعاب هتمهتأ وهف ىتفملا ىفذ امأ مهوقنو

 نايرتلا ةيالؤ 0 ةزانأ اشاب نسح ىَذع .1١36 ةنستفو كلذ
 قفتاث هيلا تاسرأ ىتلا رك اسعلا مزهو نامرق ىلا ىف ومطسق نم ىلاهالا مرجف
 نيدوج وم اؤناك نيدلا نيب رجبكملا ال الدقو ه رقنأ ىلع ام املوتساو دادغب ىلاو ريشباعم
 ترصاحو راتسوم تاهج ىلع تاوتدا كيدنولا ةلود ناف يراخلا ند امأ و كانه

 ءانمف رٌوصتياهقوذ ةياام ةقياضد تاصح ٠١78 ةنس ىو لدندردلا زاغاوإ باب

 مدخ موف ام نيمدختسملا تايتسه صيقنت راص ىذذو*ة+رطاش ا دج ةدئال ىلع
 لصخ ماعلا اذه ىو ىلاهالا ةقاط قوف تئارضلا ة ةدايز عم ةيناطاسلا 5 ةيارسأا

 نيفو رعملا فزوادم :ل-اوسىف نينك ك املا قوروناز ةغئاطنيبو امن واد نيب نرخلا

 نادغب ةيالو نادغب ىف نودوجوملا نئاجالا دسفاف (قاز وق شماق ىراصب)
 ىو اهلءرصتنتاو اينواب يرق ناخ براخف اي لا: اهماتكنا" ااوداًا أو
 (هجزو) ةربيزحراوجب كيدنولاو ةلودلانيب هب نر هد راحم تلبفمح | ١5 ةئنب



 |58 ( عبارلا دمع ناطلسلا )

 اشاريشبا لٌوةت ٠١79 ةنس ىو ةريثك متانغب تداعو ةلودلا ةمانود ترصتئاف

 عجب لب اعيطم رضحي لف ةرادصلل هنيعتل ةلودلا هتعدف ىلحلا تاهج ىف ىداعلا

 هك اسحلا بصانملا عيجل نيعو ةرادصال سلحن ا مهب ءاجو هرك اشك

 نماضعب ءارزولا ضعب كرحف ذأ ربك دادزاو هملاظم ترثك مث اربح هلاحر

 مالسالا 0 جدد بهن ع نييهامسلا و نيي رحبكملا ءاهقس

 0 ةدايز ىلع اواصةو هسأر 15 مظعالا ردصلا اشاب ريشأ اولتقو اولعفذ

 قى هزانأ اش نشح لّوْءتو 8 تايرع تصع ماعلا اذه ىفو مهتامتسهو مهليتخ

0 
 كشك ىالأ قف و نو 0

 ىلع كدوح مم كب | هَ اصب ام أَو 7 غأو

 هلا وتم مانأ ةعبرأ ةذم كلذ مرا وليل

 ]16 ةكسس قاد سه اههوريغو مالسال حسيشو لفعل 00 0

 ةرادصلا ىلوت مخ 0 ضعبو ةروم ل حاوس ىلع كيدنولا ةلود ع وتسا

 ةلودلا مسج ىف ةايخلا درهظذ نسح ريندت اذ ناكحو ليزريوك اشاد

 رك اسءلا هرهد ديرفو هرصع دء>و طيشنلا زرصلا اذه لثوأ ٠١3/8 ةئس ىفو

 اهنم ريثكلا اوقرحأو كيدنولا نفس لمث اوتْدْشف ضيبالا رحبلا ىلأ ارحبو ارب

 لدرأ ماكح تصع ٠٠39 ةئسس 21 (ىناو هجزوي) قريزج اودرتساو

 ةيرومأملا هدلبهب ماقف مهل عب فاك د ميرق ناخ م ببلا لسرأف قالفاو نادغي و

 . ندم رثك أ اعع مظعالا ردصلا نأ مث (ةولاب) ةعلق حةفو مايق ندحأ

 هزانأ اشاب نس ادب اوناك نبدلا ةدورب ةهج ةاصع نم

 لان ىتح رصمو ماشلا ةيريو نامرق نم اماكل التخالا عفر

 ةدحتسم تاماكحتساًاشنأو نييهاسلاو نيب رحركيلا ةاصع نم فالآ ةءبرأ لتقو

 لوزعملا قالفا ىاح ىصع ماعلا اذه ىتو (ليندردلا) ضيبالار حملا زاغوس

 لسراف ليئاربأو ىوكريو ج وغرتىف ذغتقو نيدوجوملا نيينافعلا ىلع بلغتو
 ا

 مهتلم اقف انرتس وأ أ ىلإ ني رةحتلم مث اسور ن رضعل ب رهو مهلغأ اح ميرق ناخ هبلا



 قافتالا

 ايلعلا ةلودلا ُح رانا ) ١ 3 و

 رجلا ١ 0000 ةلودلا تلسرأ هيلع ءاندف

 | لسراف ن قاروقلا م ةفئاط ط امسورلا ةلود

 !قؤه 5 تاع ّىقاةَرشَحَو فلأ ةثام وح مهتم

 لتقو نس رص اهنا دزع اذه ناك ا اعرو ريثك ددعلا ازه

 أ هللاو 1.4 ال لتقل تسد

 كلذ بجوأف ةءلعلاةلودلا ةداضم لحال كيدنولا هل درح تدمأ 12106 ةنسؤو

 ىليرب وكلا مظعالا ردصلا اشاب دم تام ماغلا اذه ىفو دب رك حتف ةدم دادتما

 ىفو ىيريوكلا اشان لضاف دجأ هثبا هدعب

 9 رق ل

 اوت دعتقؤ ان رتسوأ دالب ىلأ ني ١: 1 أ 11: نع

 07 دل دا وسو هحيناق عالق ىلا دارغلب نم مظعالا
 أ , 3 1ك 5

 ه9 أسعن انرتشوا تذمأ اسنرف نا دخوف اهملع

 دادمالا ءاح [ اه ةنسس ىو بارو راوئدرز ىلا 3 ىلع ىل ىلودساو امهءاع

 ْنَم تاك درات وفتدس ءارحص ق برا تءقو و اسنرفو ا را

 كلذ ءاننثأ ىفو. اخلص عظعالا ردنصلا ذقعف الأ

 نم رثك ١ سانا نم قدنرف ةعماو الو ملاب الأّمح

 .انذ ةنس قو نك ومي هنرذأ ةيأرس ىلا داع ُع ىالأ

 ؟ ميتف مامتال نبي واسنرفلاو كيدنولا هب راح (اشيج) اندروأ

 زئاسو صربقو رصد ىف نشانلا نوملظت اوناك نيدلا

 ىئذاؤ ىدوبمرخ الاو ىذهملا هنأ داو لصوملا ق ا ناصح

 ىلاو لزعو 0 نيتقرف مظعال الا ردصلا لسراف ريمزأ ف قى ىشدع حيسملا ةنأ

 5 ص" دن رك ىلإ مظعالا ردصلا أشان 0 بهذ |[ ةنس فو ةرصب

 | ٠/4 ةكس نو نييديركلاو كقدنولا ة ةطل امو ايأم ءلاو اسنأ رف تدما 5 رخل



 أ ( عبارلا دهن ناطلسلا )

 4 ف لا ”ةيال . ! 94 5-5 5
 |*٠م هذس قف هلاحرت ةيالو 3 8 طاسلا ناكو ديرك حتفا

 و تيلظطو ع ىلا داع

 ضرحو ناد و قالفا ماكح ترا

 تالا

 , ةنئاكلا تاهل كيلمت

 ةررادص نم ةرسع ةسماثلا هفئبل

 مج قافتالا



 ( ةسيلعلا ةلودلا عرات) ١ ا

 ىلا مظعالا ردصلا رطضا ٠١44 ةنس ىو اهلالذاو ةلودلا لاح كابئرا كلذب

 تتتثى> هيلع ترصتنا اينولب شيج ماما ىتلا ةقرفلاف قرف ثالث شدحلا ميسقت

 ايه لصح .1١948 ةنس ىفو انسح ءالب ايلبأ دقف ناتيناثلا ناتقرفلا اماو هلهش

 هلاو ىلاهالا حلاصل الو ةلودلا حلاصل رظني مل دمم ناطلسلا نا ىوعدي شيلا ىف

 ساحو هوعلخف هعلخ ىلع اورص“ انو هن هلم لاغتشا قلي ا ىذلا ديصلاب م رغم

 ىقطصم ناطلسلا امهف عبارلا دجم ناطلسلا دالوأ امأ . ناولس ناطلسلا هوخأ

 ىلاعت هللا ءاش نا امهتملوت نمز قأمسو ثلاثلا دجأ ناطلسلاو ىناثلا

 د( مهتاهجو ءاسحالاو كولملا نم دمت ناطلسلا ىرصاعم ءاسمسأ )6

 انوروا

 هيزوطانبما +... ١ _لؤالا زاويول ث':كلاثلا كر دزخ ا: ايرتاسأو ءاينانملأ

 ل والا ورانو سماخا ريمزاك ع كلاثلا رودؤف م نيكل

 ةموكملا ىف كارتثالاب ريمكلا سرطب وهو

 قود 101 ٠ ا 0 لوالا كب ردرف

 رشع ىداخا لراش مث رشاعلا لراش

 س.ءاثللا نايتشرذ مث ثلاثلا كيردرف ٠.٠

 ىناثلا سامع هاشلا ٠



 ( ىناثلا ناياس ناطاسلا )

 احن ناميلس ناطلسلا ٠

 د ميهاربا ناطاسلا نيا ١

 ماغلاب ٠١49 ةنس ةحمهلا ىذ رسث ف سلجو |.م2 نس هءلاراشملا دلو

 شحلا جايه نا مدقق دقو روت نيئس ثالث هتنطاس ةّدمو ةئس ءا/ رملا

 نوب رجيكملا عنجبأ لبكلذبا وفتكي لةناتسالا,نو.قاجوالاف د#مناطلسلاعلخ بج وأ

 صو ميل اوزا ااوصنو دجأ ناطلسلا نادم ىف نويهاسلا و ناديم تآ ىف

 توب بهنو لئقورخ“ الا مي رجقو كاذ ىئزو اذه لزعب ةلودلا رومأ ىف نولخادتي
 اديهش اشاب شا ويس اولتق و ىلاعلا نابلا ىلع اومجه مون تاذ ىف ىتح مهريغ

 ا و>استو اهنايعأ و ةناتسالا ىلاغأ جاهف اهبلعمهموحهلاج همزح نع هتءفادم دنع

 ءالؤهىلع اودحه مث ةفي رشلا ةيارلا تحت اوعّمِجاو ةيارسلا مدخ عم اوددتاو

 نيعئاط نداقثم مهمجاق الشق ىلا ن وقانلا يرهو اريشثك مهنم اولتقف ءايقشالا

 دق ةاودلا نككل ىمظعلا ةرادصال اًسان ليعاسسا نيع مث هنتفلا تنئكسو ارهاظ

 اروم تاه> ىلع كيدنولاو ىرك أ ةعلق ىلع ايرتسوأ ءاليتساب اجراخ تيلتبا

 ىلا رحبلا ربع مث لقتحسانو لوضانالا ركدع رس )١( نكي اشاب نافع

 راوشهطو ديرك,  ةدوحوملا رك اننعلا تصع مث دارغلب ىلا ارهق لخدو ىلءور

 دهم ناطاسلا علخ ةلودلا تذختاف اهأ وح ام عيججو هنس وب 0 تاؤوتشاو

 نع فكلل اةقوم ايزتس و ذأ عم حاصلا دقعل ةليش و ناهلس ناطلسلا س ولحو

 ىطصم هلدب نيعو مظعالا ردصا | اشاب ناملس لزع 1٠٠١| . ةنس ىو

 ارحبو ارب ةيب رحلا تازيهجتلاب مها نايلس ناطلسلا نأ 21

 0 1ع غأ ةه> نم كيدنولا ركسع تدرط ةلودلا ةفانود نأ ىت>

 اودتعا //ه زاك عهنأ ثدح امسو رلا دالب نم اريثك اونرخو قازوقل | لهش هيو ىلا

 ىصاعلا نكي اشاب نامع سعأ ق ةروشلل هنا 7-6 6 0 5 ناخ نلط م

 املا دحأ أ )0



 ( ةيلعلا ةاودلا 2 ران)

 رثك درتساو

 و لغاشملا ذ

 ةيفيك ل انوداق قسوة 1 ةديد>تاماظن ديد و

 تادارب الا هدب رنم د

 درتساف ةيلاع ةمب

 ىناثلا ناملس ناطلسلل نس رصاعملا كولملاو ةا|سهالا ةاثمتا 0

 ع

 | دلوبويل ليقو بيلف .ايناملأوايرتسوأ

 فالخ كلذ ل بق ةالولا 39- نا وشابلا ممن :وذحش ْن 0 .ذلا زك اسعلل ناممدا اهم )1

 هموكملا رك اسع



 تن ( ىناثلا ناخ نابملس ناطلسلا )

 لوالاورثب عم كازرتشالاب فونامو ر ةلثاع نم سمانخلا نايا

 ريهشلا ربك الا سرطب وهو
 هوسادةلئاعنم ثلاثلا موليك مث راوطسةلثاعنمىناثلا رثناروأ كاج .....

 نولروب ةلثاع نم ريشع عبارلا ىول
 كلاثلا موليك

 سناك ارب ةلئاع نم يناثلا ورتس

 قابلا تِلَر ودبو
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 1 ١ ١٠ر١
 ال ميهارب ناطاسل نب رك

 رمملا نمااغلاز 1[. © ةئس ناضمر: ع+ ىف سلجو/: ١٠ه: ةئس هيلا زاشملا دلو
 تناكو:اموي نورشعو ةسجنو رهشأ ةينامثونينس ثالث هتنطلس ةّدمو ةنس نيد

 علم رعسه رح ى:ماههلا اشاب ىئطصم:مظعالا ردصلا ناكو ةيردا ف ةتعبامد

 سواح دعي ةلئاه ةعداو تلصح ىدح ايرتسسوأو اءئاملأ اصوصخ لامشلا لود

 رس ةراهبن كلر وطاربمالا: ةمخ ةلودلا زك اسع اهيف غلب روك ذملا دجأ ناظلسلا

 هللا هجر ادهش امف مظعالا ردسصلا عقو ةفشع ةمواقم تاصخ ءادعالا ركسع

 شيما ضن وحن ةعقاولا هذه تام دقو رادرسلا اشا.ليلخ هدعب نيعو ةعساو ةجر

 ةعلق ءادعالا رصانحف ةلودلا شدخح مزمعا مظعالا ردصطلا توحعو نيفرطلا نم

 شيج بهذ, || ةننس ىو: ةجنماق ةعلق اينواب رك اسعرضاحو نيداراو
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 ( ةسيلعلا ةلودلا حيران ) ا

 ءارفسلاءاج كلذ ءانثأى و كانه نوينامعلامهمواقف يرصلا ىلاايرتسوأو ايناملأ
 نكل هدئلوه ةلود ءارفس ةطساوب علصلا روطاربمالا بلطو نارياو ىراخب نم

 كلذ ءانثأ فو يرحلا ترقسا لب'ناطلسلا لبقي مل روطاربمالا تابلط ةماس+

 :راما ىف ةجازملا ةهج نم تاداسلاو فارئثالا نيب ةمركملا ةكم ىف ةنتق تلصح

 ماق ٠١6 ةنس ىفو ' اشاب ىلع جاحلا هلدب نيعو مظعالا ردصلا لزعف ةلكم
 نوقفتملا ءادعالا ىلوتسا شدحال هلوصو لبقو ةنردأن م روك ذملا مظعالا ردصلا

 كيدنولا ةلود ناف ةنسون ةهج نم امأ دارغلب ةرصاعت ىف تعرشو هناي ةعلق ىلع

 لود عبرأ ىلع قرف عبرأ ةلودلا شدج راص ىتح ابهتب راحم ىلع ةرقسم لزت م

 رارقسا نم اهركاسع تلمو ةلودلا أ كيتراف اضدأ ايسؤرلا ةلود تكرحت مث

 ٠١54 ةنس ىف عولخللا عببارلا ناخ دم ناطلسلا تام ماعلا اذه فو بورحلا

 ةلاتسالاب ناتسبلا باب ىأ ( ىموبق هجغاب )' نم برقلاب هعماج ةحاس ىف نفدو
 نم ةلودلل لصحام ىلع لاخلا رصتقت ل ماعلا اذه ىفو هنع قعو ىلاعت هللا هجر

 تلسراف ماشلاب ةنتذف تلصح لب نورخلا رارتساو هيلع لودلا داحتاب بركلا
 ةناتسالان لئاه قيرح لصح مثااهب نمأالا داجيال ركاسعلا نم ةقرف ةلودلا اهلا
 ٠١٠6| ةنسفو اهريغو ىرازاب تاو ةيناعلسلا قرحأ ىبمومت همزايأ نم اداب

 كيدنولاامأ نيداراو ةعلق ريداحذ عيب رلا لصف لْوأ ىفدارغلب ىلا'شيخلا لسزأ
 لالقتسا نم زقاس ةريزح ىلع ارح تلوتداو ةليغ:زاصح ىلع تلومسا اهناف
 اينولب ركاسعىلع ميِرَق ناخ ةدايق رثتلا ركاسع ترصتتاو اهمامأ ىتلا ركاسعلا
 بهنو باس نم ءاوسلا نائع ةكم ريمأ ديعس نب دعس ملظ غلب | -ةئش" فاو

 هتدمأَو زاجحلاب نم الا دااب ماشلا ىلاو ةلودلا تفلكف منهلتقو .حاجحلا لاومأ

 ة-هج ىف ةيربربلا لحاوس ىف نيسيقاجوالا نيب تاعزاند تلصحو لاجزو لامب
 ىفو سقاس ةريزج ىلا مهنفس عيجب تبلطو مهدي تاذ ةلودلا تحلصاف برغملا
 كرت ىلع علصلاب ةلودلا اوحضنيل هدخاوهو ارتلكنا نم ءارقسلا ءاج ماعلا اذه
 لبقي لف ةلودلا دالب نم ءادعالا هيلع نودسا اهم ئش دادرتسا نودي نرخ



 ا ءا/ ( ىناثلا نان دجأ ناطلسلا )

 برحلا رارتسا ىلع ارس ةيلغلا ةلودلا ضرحت تناك اهئاف اسنرف امأ ناطلسلا

 قو ةيلعلا ةلودلا حلاصلال اهملاصا كلذ ناكو اهيلع ايناملأ ءادعأ طيلستب دعتو

 ىوت هيفو هاش نيسح هنبا هدعب ىلونو تاريا هاش ناهلس هاشلا تام ماعلا اذه

 ىناهلسلا عماجلا راوجحي نفدو ةناتسالا ىلا هتزانج تعيشو ةنرذأ ىف ناطلنلا
 .٠ 11 ١ رام“ 1 -. -

 ةعساو ةجر ىلاعت هللا هجر دلو هل نكي لو هيبأ نفدم راوح

 د( ناهلسناطلسلا هيحأ رصع ىف نو روك ذملامهف دجأناطلسلا ورصاعمامأ )6

 ىناثلا ناخ ئنطصم ناطلسلا 7٠١
 د(عبارلا دم ناطلسلا.نباإل

 نيتنثا رلا نم انغلا, [ :.3-ةندس ىف سلخو | ١ع ةئس هلا راشملا دلو

 لاعلا ب املل ةجهللا ديدش هدي طخ اياوج تتك نيمويب هسواج دعب و ةنس نيثالثو

 ماظن ىلا ماقغاب اورظني ملو ةحارلا اوراتخا ةليوط ةّدم نم هفالسأ نا هنومذم

 نيدايمب ادوجوم نوكمسو ةيموجلا ةرادالا هسفنب ىلوةس ذئدعب ناو ةلودلا

 ةني زا واخ ةداتءملا اياطعلا قرغي لو ةيبرحلا تازيهجتلاب مها لاخلا فو برحلا

 دِسعَت نوكي كلذ نا مخد_ءوف ةروثلا تامال-ع نويقاحوالا رهظاف دوقنلا نم

 ضورفغم كلذثيح اهنم ءادعالا ارخاو ةعئاضلا كلامملا دادرتساو تاراصتنالا

 ١٠١ ةنسىفو تاماعنالا و ايادهلاو اياطعلا نوكت كلذ دءبو ةمقالا عيج ىلع

 لخدو مهيلءرصتناو ايرتسوأو ايئاملأ ركاسعىلع محفو شيدلاعم هسقنب يهذ

 قرويسارقو وجينو دارغلب درتساو انهزيغو لتتو ةوبيل عالق حتفو رجلا دالب

 نم رك أ نيفرطلا نم لتقو سؤوغل ةيراحمب ةروهمشملا ةبب رطا ةعقاولا تلصح مث

 اديرم اروصنم هناتسالا ىلا ناطلسلا داعو ءادعالا تمزهناو اغلأ رشد ةسجن

 مع نبا نادونقلا اماب نيسح رصتنتا ىرخلا اذه ءانثأ فور ورسلاةق' لال لصحو



 مسا قافتالا

 ( ةيلعلا ةلودلا جيران ١م

 رثثلا يرق ركاسع تلخد مث سقاس ةريزج ىف كيدنولا نفس ىلع نييليرب وكلا

 ريبكلا سرطب ماق || *مل ةنسس قو ةريثك تاهج اوقرحأو انئولب دالب ىف

 4 31 5 انه دع 2
 فلاح نا دعب اهلأ نيدسو ةثاع قازوقلاو نيايسو رلا ع ىلع اكلم راصنا دعب

 دقوأو قازا ةعلق رصاخمم ةيلعلا ةلودلا ّدْض برخلا ماودئع ايرتسوأو ائانملأعم

 مامأ اهتّوق بلغأ عجب ىلا ةيلعلا ةلودلا ترطضاف ةرواجملا دالبلا ىف نارينلا

 نيثالث وحن هرك اسع نم تاخ رومشأ ةثالث ةّدم برهلا تّدتشاف ايسورلا ركاسع

 دوم ناطلسلا مايالا هذه ىف دلو دقو هدالب ىلا داعو راصتنالا نم سيف اغلأ

 نفس روس اوعئمو ةرصب نابرع تضءو ىلاملا ىئطصم ناطلسلا نبا لوالا

 تزهجو مييدأتل دادغب ركاسعل ادادما ةلودلا تلسراف طاش رهن نم ةلودلا

 كلذيف نييسورلا مامأ ةلودلا ةْوَق بلغأ عجب مّدقت دقو ةرصب ىف ةديدج ةفانود

 نم ةيليام ىلع مجه مسهنم لك ايئولب و كيدنولاو اي رتسوأو ايناملأ ركاسع ترك

 تلصح مث اينواب رك اسع لمث تتش الواف هسفنب ناطلسلا يهذف :ةلودلا :دودانح

 اودرطو ةعزه رش انزتسوأو ايناملأ رك اسع.تمزمافاغب ر مراوح ةفمنع ةعقوم

 هغلبف ةناتسالا ىلا ةدوعلا دصق ىلع اروصنم ناطلسلا داعو نيتتشم دودحلا نم

 لئاقم فلأ ىثام نم يرنقت ةمسج ةؤوقب قازا ةعلق سداح ريبكلا سرتطب نا

 ىلا تيهذ اهنمو ةروم ىلع كيدنولا ةلود تلوتساو اهملع ىلوتسا كلذ بقعو

 لحاوس ىف نك م ءاشنا ىف ادئاز امانتغا ناطلسلا ّمها.مت هفتسأو هنيتأ تاهج

 لاقلا و عفادملا بصل لماعملا ةذايزو ةنوطلا رهبتو دوسالا رحبلاو ضيبالا زحبلا

 تديزو دوسقنلا نرضل تاناخ رضرصمو ريمزأو م ورضرأو ةنردأ ىف أشنأو

 ترطضا 1٠١4 ةنس ىفو ةيب را فيرادملا ىلع :هباعت سألل ناخدلا تاموسر

 ةءقاو تلصح> مث ةريثكلا ءادعالا هذه مامأ ركاسعلا قيرفت ىلا ةيلعلا ةلودلا

 ةقرف نيبو ركسع رسلا ةئحوأ .سنربلا ةدايقب ايرتسوأ و ايناملأ ركاسع نيب ةفضع

 ءاسخأ رثك أ مهنم نيفرطلا نم ةديدعلا فالالا.اهيف لتقف ةيلعلا ةاودلا ركاسعنم

 ةموكسللا ىارس تقرحأو .ةئنسوب ةيالو ىف ءادعالا ركاسع لخدو ةلوذلا ءارزوو



 ١4 (ىلاثلا ناخ ئطصمناطلسلا )

 دمع ىخأ نبا ناذومقلا اشان نيس> هلدب.نيعو مظعالا ردصلا ناطلسلا لزعف اهيف

 اذهب عمجف اهتافورصمو ةلودلا تادراو يظنتب هيلا زاشملا ٌتهاف ىني رب وكلا اشاب
 ىلا مهب بهذو ىراوسلا نم اغلأ نيعبرأو ةدايبلا ركاسع نماغلأ نيس ريبدتلا

 هدئلوهو ازتلكنا اتلودتطسوت ةيفوصىلا لضو انو الوأ ايرتسوأو ايناملأ ةنراخحم

 اضيأ اينولب و ربكالا سرطب ىذياف ايئاملأ روظاربما نم زاعدان ناك كلذ نا لبق

 لوص# هلعلو ةيزاحلا ماودزم هركاسعو روطاربمالال ل1 نكل حلصلا لوبقمدع

 ةملاسملااب روأ عييجج نم بلطف نيةفتملا ىلع هيأرب بلغت حلصلا اذه نم هل ةدّثاغلا

 اهزكسه رطخواهفقوم حرخل حلصلاىلا ةرطضم تناكف ةيلعلا ةلودلاامأ ةيموعلا

 ىأيام ىلع حلصلا متذ

 6 حلصلا طو رش 6

 تاو لودلا ىدحا نم ايادهو وك ريو ذئ دعب نلطت ال ةيلعلا ةلودلا نا اهنم

 انتوأو:هوصو نوط رهخأ مامأ .ةنئاكلا ىذارالا قق فرصنت'انرتسوأو امئاملأ ةلود

 دودحن وكت ناو. كيدنولل ايجاملدلاو نانويلاوةعبسلا رئازكلاو ةرتوم دادرتساو

 نانل وكريو اطعا نم ةاقاعم نوكتو اهلنارقو اواملو روب كرب هلروط ربت امنواب

 ةيلعلا ةلودلا تاعئاض نوكت ةلاملا هذهىنف ايسورال قازا ةعلق كرت اهنمو ميرق

 ةزوم - © ؛نارق م .انبحام د ع ايناواسنارت ١ ردا ىالب د قام

 مظعالا ردصلاو ناطلسلا داعف 1٠ قازا ةعلق + ةعبسلا رئازخلا ه

 صالا اذهل اًوا يذلا راكلا ءارغسلا عم ةملاكلإ اتق وم هناتسالا ىلا اشاد نيسح

 ادهم هامعس دلو ناطلسال دلو [[ ٠١ ةئس ىو حلصلا مامتال لودلا عسي نم

 بتالغاشااوةمحراخلا ر ومالا ِتَتاملو ائدسح هامسوزخآ هل دلو [[ [ | ةنس فو

 تاماظنلاو ةيلخادلا ,تاحالصالاب مظعالا ردصلاو ناطاسلا مها رك ذامب ةيبرخلا

 ةيريخلاتاساسالا نم كلذ وحنو تاقالشقو ىزاكو عماوجو بيتاكأشنأو ةضارملا

 ناخىارك ميلس عج ١116 ةنسففو مييلع بزعلا تايّدعتنم جاجحلا نيمأتو



 (ةبلعلا ةلوذلا خرام) اه

 دانفلا كانهرهظأو قاجونو ىاغن فئاوطوم نيريثكلا ىزاغلا يرق ناخ وأ

 ىفو ةناتسالا ىلا أحتلاو مزناف ىزوأ ظفاحم ىلع هسيدأت ةلودلا" تلاخاف

 كينالش ىف ةيضفلا دوقتلا يرضي مظعالا ردصلا اداب نيسح مها ||| ةئس

 لوخدل نمرالا نيب انهف تيؤزحلا اوسيسق دسفأ ماعلا اذ_ه ىفو عالقلا ريمتو

 ةئتفلا تلحفتساف كلذي نيرخ“ الا اضر مدعو كيلوتاكلا بهذم ىف مهنم قب رف

 نيروك ذملا نيسسقلا نم ضعب نو نهرالا قيرطب لزعء ىلا ةلودلا ترطضاف

 نايطلاد اداب ىئطصم نيع |1154 ةنئس ىقو مورضراب دوج وملا مهبتكم لفقو

 رومأق لحادتي ناطلسال ادعم ناك ىذلا ىقملا ىدنفأ هتلاض يف راصو ةرادصلل

 هذه ىفو ىتاراشاب دم هلدب ىلونو مظعالا رد_لا اشاب ىئطص لزعف ةلودلا

 مويتاذ ىفو ةنردأىف كاذ ذا ناطلسلا ناكو اداره هامس ناطلسلل دلو دلو مايالا

 ةيارلا اوجرخأو مهتبغر فلاخي امب روك ذملا ىتفملا ريس دس نويقاجوالا عقجا
 ةنردأ نم ناطلسلا ماقف ةناتسالا زان اغلأ نوتس مهعمو ةيارسلا نم ةفيرشلا

 هسفنعلخ كلذىأر الف مهلا هركسع مضنامهنم برقام دئعو ركسعلا نم هعم انمب

 روش ةسمخ: ةعلخا دعي ْئئطصم تام ١١ [0 ةنسفو هسلجأو ادجأ هاخأ اعدو

 نافع ناظلسلاو لوالا دوم ناطلسلا دالوالا نم هل ناكو ةءساو ةجر هللا هجر

 مهرك ذن موأ هنايح ىفاونام ازناكن ا فقأ لو نيرخ-الا نع أيش رك ذي لو ثلاثلا
 ةنطاسلا مهتيلوت مدعل عراوتلا

 د( مت اهجو كولملاو ءاسمالا نمىناثلا ىئطصم ناطللسلا ىرصاعم ءامسأ 6

 اندوأ

 نود ةلئاع نم رشع ال ىكذاش

 ةيروهجب ٠

 غروبسب ةلئاع نم لوالا دلوبويل .اين



 ( ىناثلا ثا ىقطصم ناطاسلا)

 رشع عبارلا ىول

 لوالا كي ردرف

 ةيروهجج ٠٠

 نونروب ةلثاع نم سماخلا تيلق

 عبارلا كيرد هرف مث سمانملا نايتسرق

 كلاثلا موليك

 تربلا ةلئاع ند رشع ىناثلا لراش ..

 فلاخلاا ناخ دجا ناطاسلا و

 ا(عبارلا دم ناطلسلا نبا)6

 ناطلسلا هيأ بلط ىلع ءانن ١016 ةنسسلحو :.4ع ةئسىف هملا راثملا دلو

 نورشعو نامث هتنطلس ةدموةئس نيثالثو ىدحا رمملا نم اغلان مّدقَت اك ىئطصم

 مهاغأ ىأ مهسئرو نبي رحيكيلا نم نيدسفملا راثآوحمب أدتباو روسكو ةنس

 نارينتأفطناف نييقاجوالاةطساو و ةفرغم نينيعتملا زيمدختملاو ءارزولا لزع

 ةيوقتو نيمأتل قرمطو كج دادغب و موطاب عالق ىب +١١1 ةنسس ىفو ملاظملا

 موملا لسراف:ةرصب تاهجىف تدسفأو كلفتنم ةلييق تصع ماعلا اذهىفو دودحلا

 ةلودلل ددوتلاو ةبحما ايسورلا ةلود ترهظأ 1 [7 ةن-س ىفو مهييدأتل ةقرف

 ىلع ةلفغلا هذه لخدت لف ارم ةسب رملا تازيهجتلاب ةّةهم اهنادضتا ثحبلا دعبو

 ذاختاب ناطاشلا مها مث دوسالا رحلا ىلا اهتقاسو ةمظع ةغانود تزهج لب ةلودلا

 عاوناب ةيلعلا ةلودلا دض ايسورلا اياونل نكل لودلا ةرئاغم نسح ىف بابسالا
 قأيام ىلعانطايو ارهاظ ةوادعلا اهنم ترهظ لب ةيدولا بامسالا دغت لل ءوسلا

 لود نيب قاقش لوصح فداصتو جوسأ ةلود كلان# ىلغأ ىلع تلوتسا تاكو

 اوسسق دسفأ 111 ةنسفو 'ايئاشسا تخت ةثاروف ةعزانملا صوصخن ىرغلا



 ( ةيلعلا ةلودلا رات ) ١ هو

 ىفن هيلع شاف كتل وثاكلا تهذم ىف لوخدلل مهتوعدل نمرالا نيب تيوزح

 ماعلا اذه ىفو :مهضغب نحسو نيدسفملا نييكملوناكلا نمرالا نم نب ريثكلا

 رحبلا نم قازوقلا نفسو ضيبالا رحبلا ىف هطلام ناصرق ةلودلا ةمنانود تدرط

 نيعوهلرعو ناطلسلا ضعف ميرق ناخ ىا رك ىزاغلاىلا نورافلا أجتلاف دوسالا

 ىاطرابق ةفئاط ىلع روك ذملا نالبق مده 1114 ةنس ىفو ىارك نالدق هلدب

 ىو انواسغم داع هريثدت ءوس نك. ( ايسورلا ىلب امم ةسك ارمثلا نم ةفئاط مهو )

 لزءدئازلا ددوتلاو اس ايسورلل ةدعاسملا ناَذْع مك اح نم فىور انك( 0 نيك

 كلم ىناثلا سولراق ىلع ريمكلا سرطب رصتنا ١161 ةنس ىفو هلدب نيعو

 | ١؟؟ ةنسففو ةيلعلاةلودلا كلامم نم ردنب ةعلقىلا أجتلاو ريخالا يرهف وسا

 بلطف ةيلعلا ةلودلا نم ةوادعوهل هناقا ر وك ذملا كلملالوبق ريمكلا سرطب لعج

 بلطلا ةلودلا هيلع تدرف هل:ةيضرث ةروك ذملا ةعلقلا سر لزعو هدرط اهم

 ىجطابلا اشاب دم ةلودلا تلسراف ةلودلا دالب ىلع رارجلا هشدحب لالا ىف ماقف

 ىف ريبكلا سرطب عم ىقتلا ىتح ريسلاب هيلا راشملا عرساف هتلباقمل مظعالا ردصلا

 هرصخ ناداكو مظعالا ردصلا رضتتاف اهبيهل دتشا و يرحلا تكيتشاف: ىملاق ةهج

 نامالا و حلضال ابلط مظعالا ردصلل هتجوز اني رتك س رطب لسراف هتلئاغو وه

 ةدهاعم ىلع ءانب ايحس ورال تناكى تلا قازا ةعلق درءامنم . طو رش ىلع لدقف

 رخبلا لحاش ىلع اينسوزرلا اهت أشنأ ىتلا تاماكحتسالا مدهرو. 1,١92 ةندللس

 كلل ضرعتلا مدنع و. ىرتشأ ةنم اهلدن تاماكحت سازا وخ مدعو: . دوسالا

 عقدو دوسالا رحيلاىف اهتنانوذ روم زاوج مدعو. هدالب ىلا هتدوع ىف جوا

 ملام مظعالا ردصلل ىظعأ ام فالخ هايبرح ةمارغ ايهذ هينح فالآ ةينانُث

 | 1. ةنسفو تاداعلا نعمك م ناك لب اغونمم كلذ ناك امو هراذقم ىلع فقأ

 هبوصتسا قي رفف روك ذملا حلصلا ضأ ىق ةملكلا ناحضأو ةلودلا ءارز و: تقرتفا

 هتلئاعو سرطب ىلع ضبقلا نكم ناك هنا مهنم الوقن مظعالا ردصلا أطخرخالاو

 لزع هيلغ بترتوريخالا ىأر تاغت تالداع دعبو ةيلعلا .ةناتسإلل: مهلاسراو



 ١69 (ثلاثلا دجا ناطلسلا )

 عادنلا تامالع كيدنولا ةلؤدزم ترهظ [ [عم ةئسىفو مظعالا ردصلا قنو

 خسن فافج ليق نم ايسورلا كلّذكو:ارس ةيبرملا تازيدهجتلا ىف ىسلاب

 تسد (123: ةنسافو لايثلا لود عم حلصلا ىلا ةلودلا.ترطضاف ةدهاعملا

 ناهأ و:نيتالالا تهذم ىلع مه نبذلا نيينابلالا ةقئاط ىف نسئاسدلا كيدنولا.ةلود

 ءانهالا نيد ربصع قاقش لصخح كلذكو ةلودلا ّدض اوراثف دوشالا لايحلا

 ىلا ةلودلا:ترظذاف عئاظفلا و نتسفلا ماشلاب:ترهظ كلذكو :كيلامملاب نيفورعملا

 ىتريزج ختفف كيدنولا ّدض شدخلا ىتاي تقاسو ماشلا و صم ىلا نيتقرف لاسرا

 كيدنولا ةلود ملظ نم.ةمور.ماورأ ترا' 120 ةنيس ىفو ةنكاو ليدنشا

 ةلودب تقتلبأ تناك ةهملا هذه نا مّدقت دقو .ةيلعلا ةلؤدلل عوجرلا فءاويغرو

 اهل كيدنولا ةوادع 3 ةلودلا تذختاف ١٠١١و .ةنس ةدهاعم ىلع ءانب كيدنؤلا

 ردصلا. ىهذف مهتاناغتسا ل ويقل ةايسو اهب ماورالا ةثاغتساو دهعلا اهضقنو

 نك ونانانو 00 يلع ىلوتساف (ربصلا ىأ )  دامادلا امتار ىلع مظعالا

 ديركلاب ةدوس.ءانيم ىتح اهريغو ةيناملمجو ةشكنمو ةرتسمو نوروقو نوطمو

 قو اهكلام بي رخت راص كسره دودحيف كلذكو كيدنولا اهب ةيقاب تناكىتلا

 جاجتحالا امّدقو كيدنولا عم اي رتشوأو امناملأروطاربمافلاحتو دحتا [ عم ةئس

 نم هنا عم ١٠١9| ةنس ىف ةدقعنملا ةدهاعملا ةمرح ّتقرخ ىتلا :ىه اهناب ةلودلا نع

 هرك اسع روطاربمالا :قاسو اغن 1 ةمّدقتملا اهلاعفاي ةضقانلا -ىه كيدنولا نا نيبلا

 يوكشلا رجلا ءاربعأ بلغأ هل مّدقخ ةلباقلل مظعالا ردسملا: نهذف دوددلا ىلا

 ركسع رضتقنا .نكل هدي نم مهدالب صيلختب مهدعوف مهل روطاربنالا ملظ نم

 ىلع عؤقو دعب نجوأ. سنربلا هليكو شاب ةمهب ةلودلا شدج ىلع روطاربمالا

 ةلودلا تلسرأ 1199: ةنس قو. قالفالا دالب ىلع ىلوتساو اديهيش دامادلا اشان

 نىيح ءادععإلا نفس ىلع هبوطازهن ىف ةلودلا ةغانود ترصتتنا و كانه اديدح اشدح

 لو اهتعلق ىلع تلوبتتساو دازعلب ر او ارب ءادبءالا ترصتنا ن 0 اهلمش تديحس

 ايشاب يهاربا نيع مث اريجأ بجسنا ةيتقرف ةلقل نكبل ىلي رب وكلا اشاي نابت مزهي

0 



 ١64 ةيلعلا ةلودلا خيرانا) (

 ةلودلا لاغتتشا رييكلا سرظب ىأز امل ماعلا اذه ىفو ئمظعلا ةرادصلل دامادلا

 اهنم بلطي ةيلعلا ةلودلل ة رك ذم مدق ةيبرخلا تازيهجتلا مامتاو بو رلا:ه ذهب

 سدقلا ىف اص وصخ ةاياعرال تازايتماو ركذلا ةفلاسلا حاصلا ةدهاعم ليدعت

 ||. ةنس ىفو ةلالا ىادل ةرطضم تازائتمالا ةلودلا هتطعاف فن رشلا

 حاصلا تيلطف ناّيلاوتم تاره ثال# كيدنولا نفس ىلع ةلودلا ةفانود ترصتتا

 |/18 ةئسةقفاوملا ||" | ةنس ىفو هدنالوهو ارتلكنا اتلودت طسوتف ةرطضم

 ةرومونانويلا رئازعو:ةجينو هزو هربو هجومبا عالق ةداعا ىلعحلصلا مت ةيداليم

 اسرق قيرفتب ريبكلا شرطي مها 8ع ةنس ىفو ةيلعلا ةلودلل اهتملاشم:

 امير ىتلا راضملاب ةيلعل 1| ةلودلا ترعشف سد ران كا هسفنب ىهذو ةءلعل ةلودلا 0

 قئان'و ةيوقتل سي راب ىلا اريغس ىدنفأ دهم تاسراف ةحامسلا هذه نم جتنت

 لصحي ىل هنا ريغ ميظعتلاو و ليحيتلاب اسئرف هتلباق #1 ةنس ىفو تاقالعلا

 تناك اهنا ثيح ذئتقو اسنرف ةسأ. سنا ضومل كلذو ةيرومأملا هذه نارك

 رهقبالا نكمي ال كلذو انم اًمسو رلا اهتيصتغاىتلا  وسأ ةلود كلامم صيلخت دي ْرث

 عم ةيلعلا ةلودلا يراحتت ناب ريغسلا ىدنفأ رج م ىلع اسنرف تحلاف امس ورلا

 ةلودو انرتسوأو ايناملأ روطاربمال افيلح ريبكلا سرطب ناكاملو اي-سورلا

 ةناف ريمكلا سرطب امأو كلذب اسنرف ٌتاحاسلا روك ذملا ريغسلا لمقب ل كيدنولا

 عيسوتل ةصرف اهتموكح فعضو ناريا دالب ىف ةيسملا تالالتخالا لوصح ْذْخَتا

 رزفلا رض يَ ةنثاكلا دالبلا ىلع ىل وتسا ثدح افاعضأ ةي وامس“ الا هدالب

 جركلا دالب تاوكب تلقتساف اياك افعض ناربا ةلود تفعض |" ةئس ىفو

 نارا دالي نلغأ ىلع اولوتساو نيسح هاشلا اولتقو راهذتقب نويناغفالا اذك و

 ةلودلا نم اوملطو نييئسلاو نييعيشلا نيب ناورمث ىف تاعزانملاو عاصخلا لصح مث

 اذ_ه مهنَم تليقف ةلودلا كلاممب اهقاحلا و اهيلع ايلا و مهتم دحأ باخَتَنا ةيلعلا

 تاّوغت اهناف ايسورلا امأ نمْزلا نم ةّدم لبق نم اهل تناكن او رش نوكل للظلا

 كانه ىلا اهركاسع لاتسزا ىلا ةيلعلا ةلودلا ترطّضاف رزلا رحب نوذج يف



 ١66 (ثلاثلا دجا ناطلسلا

 ةلوذلا امأو وكاب دخل هدنيردو ورا تاهج ىلع تلوتسا دق ايسورلا تناكو

 دالب عيخو خامشو هحنكاو سلقتو ىروك تاهجو عالق ىلع تلوتسا اهناف

 لود قّرفت رارقسا نم مل-م لك فسأتي انهو ناورششو غاب هرقو حركلا

 بناجالا ءاليتساو ضعبلا لالقتسا اهيلع بترت.ىتلا ةريثكلا مهت اطلغو مالسالا

 تدامهط هاشلا زيبكلا سرطي شغ ١115 ةنسقو قاشملا كلتةاناعم دعب هيلع

 تاهخ ىل تكرت ولهل هلوقب ىنؤناق سهأ ريغب ناريا ١ ىلع اهاش هسقن صن ىذلا

 ظؤح ىلع كدعاسأ لق نم هيلع تنل وتساام عم دانأرتساو ىناردتزامو ناليك

 نم هنكمو هنم كلذ ليقف كيلا كنئم ةيلعلا ةلودلا هتذخأام دادرتساو كركر

 اشيجو دوسالا رحبلاب ةمظع ةفانود تلسزأ كلذ ةلودلا غلب انملو دالبلا هذه

 ةنسو نالدرأ تايالو ىلع ةيلعلا ةلودلا تلوتسا | [مد ةنس فو ناريا دالبل

 تاهج ىلع اضدأ تلوتساو دادغي ىلاو ةطساوب ناتسروأو نادهو هاش تامزكو

 سرطب نا مث ىلي ربوكلا اشاب هللا دبع ةطساوب ليبدرأو ةغارهو ىو سالس

 ةفلاخما ىلع ءانب ةلودلا ةيراعم ىلع ايرتسوأو ايئاملأ زوطا ربما ضر ريبكلا

 تناجىلع اريمأ نا ربا ءارهأ دحأ اخ ف رششأ راض ءانثالا هذهىفو امهنب ةعدقلا

 لالتخالا لاحفّتسا نم كلذو هزكسهىف بسامهط هاشلا دوجو عم محعلا دالب نم

 نيبو ةهج نم ايرتسوأو ايناملأو ايسو رلا نيب تطسوت اسنرف نا مث ناربا داليىف

 نا هن ومذمو كلذ ىلع ىأرلا رقتساف حاصلا ىف ىرخأ ةهج نم ةلعلا ةلودلا

 ناورشو حركلا دالبو ايسورلل نوكت رزاملا رحب لحاوس ىف ةئئاكلا تاهحلا

 ليبدرأ ىلا ناده نم امقتسم لصافلا طخلا نوكي ىنعأ تاجيبرذأو غاب هرقو

 ةلودلا دعاست كلذ ريظن ىفو ةيلعلا ةلودلل نوكت ةيبرغ ةءقاولا دالبلا ع-يمجف

 ىو ةيسورلا تالايتغالا نم هدالب قاب ظفح ىلع بسامهط هاشلا ةيلعلا

 انيرتك ةسورلا دالبلا ىلع هلدب تلوتسا و ريبكلا سرطب تام ( 1" ةئس

 ةفلاحملا تدّدحو ةملعلا ةلودلا ةداضمىلع م دعلا دالب ف سئاسدلا تسذف ىل والا

 دا ناطلسلا امأو ةيلعلا ةلودلا ةءراحم ىلع ايرتسوأو ايناملأروطاربما عم ارسم



 (ةبيلعلا ةلودلا خراتإ) 5-0
 عم ةدعاسملا لدايتو ٍةملاسملا را رقسا ىلا مهراكفأ اوهجو مهم اف هؤانزوو

 اتيلغت ةيلعلا:ةلودلل نييناربالا ةوادع ةّدشؤ ايسورلا سئاسد.نكل نارا ةلود
 ةاودلا ترطضاف ةلودلا دود_> ىلع ا ومجه عنا الا ناريإا ارك اذبع نم ناك اخ

 | "١ ةنس ىفو شيحلاب مظعالا ردصلا اشاب مهازبا تلسراخ لثملاب ةلباقملا ىلا

 نيبتلود نيب بردا جصنال هناب غالب مسهعمو ءارفس روك ذملا نان فرشأ لسرأ
 مومو ةنسفو. قأيس امم لعب كالا سبل ةسسدلا بان نم كلذناكو نيتلسم
 نايرعنم مهوناريا زكءاسعل نيدعاسملاةاصعلا فئاوطلا لمثةلودلا:ركااسعت تش

 برقي حرج و مهنم تام نم ناكو نمزالا و.ناغفالاو دارك الاو نوسهاشوةرب وه

 شيملا ف سئاسد سدو ٍبرحلا ناديمىفزضح نان فرشأنا مث .افلأ نيتس نم
 نيلسملانولتقت .منأ و: نولسم كنا نوبعزت فيك هتوص ىلعاب هيفىدانو نىنافعلا

 الا ةلودلا ركاسع نم ناك اخ ةمايقلا موي موانمأ مل. عفشت لسهفأ مسناوخا
 نوننا ربالا.لتجاف ةأجف برلا ناديم نيكرات حالسلا اوقلأو هلوقل اوغص مهنا
 ةوالعو 118+ ةنس:حلص بج ومب عهنم اهذخأ قتباسلا ةرشعلا تايالولا برح ريغب

 اوسيسق ىقلأ 011٠ ةنلس ىفو رمالاو ةيئتاطلس ىتعلق اوان نتي مهم اق كلذ ىلع
 هيلع ءانبف اكلم مهنم دحاو نيعتو مهلالقتساب مهومشعو نمرالا ىف نيغلا جنرفالا

 نم اجنو مهلمث ةلودلا تتتش لاخلا ىف اذاسف ضرالاىف اوثعو ةدحاو ةروث اوراث

 عجب 11 ةنسىفو نيقابلا نع ناطلسلا ىنع مث كيدنولاىلا مهئاسؤر نم بره
 بلغتواغلأ نيرشعوة سجن اىرتلا رئابسو راشقاو ازكشجي ف ئاوط نم بسامهطداشلا
 رك اسمع اضيأ اهنم عجبو ذئتقو ناري ةمصاع ناهغصأ ةنيدم لخد مث ناغفالاىلع
 ءارغسلا لسرأ. !١ ع ةنئسيفو . هيلا هثرومكلامم درل زي ربتىلا اهب بهذو ةريثك
 ةريثكت ارك اذم ترجو سلاجلا ناطلسلا دقعف كلذب هباتسسالا ىف ناطلسلا ىلا
 ةينافعلا دودملا ىف هاشلا ركانسع لوخدب ريدملا ىتأ ءانثالا ىفو , كلذ نأشي
 ةعبرأ تضم ءاتسشلا لصفل كلذ ةفداصلو فاك ش بج زيهجت ىلا ةلودلا ترظضاف
 هاش نامركو ٍنادهو زير ربت عالق ىلع هاشلا كوتتبساف شيملا لسري لو رهيشأ



 اه (كلاثلا دما ناطلسلا)

 دامادلا اشاي مهاربال بسنام بيس ةمظعةئتف ةياتنسالاب تلصح [[|عمم ةنسفو

 عجو قاجوالا ليلخ نورتاب ماقف شيلا لاسرا نع ريخأتلا نم مظعالا ردصلا

 ىلع ةمالع مهقئاوع ىلع تانازقلا اولجو نوب رجيكملا ماقو هثالمز نم نب رشع

 يلاداعف رادكساىف دجا ناطلسلا ناكو مهدئاوع سسح ىلع ةروقلاو لالتخالا

 ةاصعلاب اذاو ىهالا اذه ىن ةروشلإ ةفيربشلا ةقراملا ةرئادف اسلحم دقعو ةيارسلا

 تادؤيقلا ومظءالا ردضلا سو رلاهما ريغب اويلطواهو رصاحو ةياأرسأا ىلع اوم>ه

 رضحأ لاخلا ىتف ةيارسلا ةرصاتم اوكرتي ملو مبملا مدوسف كب ادختكلاو اشاب

 هسقنل وه راتخاو ةنطلسال هسلجأو لوالا دوجم ناطلسلا هيأ نيا ناطلسلا

 ريظن ى مدلا نم ةرطق لوزن ىحأال ىنأ هنم الوق؛ةيارسلا نم ةولخ ىف ةلزعلا

 ناطابسلا دالوالا نم هلو ةنس 8 ذئمو هرغ ناكو ايندلا ةايحلا نم ىل قيام

 لوالا ديجلا دبع ناطلسلا و ثلاثلا ىئطصم

 د ممم اهحو كولخلاو ءانهالا نم دجا تاطلسلا قرصاعم 2 0

 ايوروأ

 سداسلا لراش, ,.ايناملأ وايرتسوأ

 راوتس ةيليماف نم انآ هكلملا

 رشعىاثلا لراش

 لوالا موايك كيرد هرف

 سوبسنف اهسيئر هير وهج
 ىوالا انيراك مث رنيكلا سرطب روطاربمالا
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 هجود اهسيئر ةيروهجج



 ( ةيلعلا ةلودلا عزان

 هدهمآ رونف رف 00

 روطاربما ىلع اتناك . املحسو ىو نان

 سذاسلا لراش ا! اننرتسأو انامل

 ىناثلا سس امهط مث نان دوج مث نيسح هاشلا 0 ا

 لوالا ناخ دوم ناطلسلا ع

 اسجترملا نم اغلا, #1 ةئس ىف سلجو. 1٠1١8 ةنس ىف هيلاراشملا دلو
 | ىتلا ى ربكلا ةنتفلا رك ذ مّدقت دقو ةنس © هتنطلس ةّدمو ةنس نيثالثو

 اولديو او ريغدق ةاصعلا تويقاجوالا ناكو ةنطلسلا نع دجأ ناطلسلا لزانت اهيلع
 ىمظعلا ةرادصلل نيع ( ةداعسلا راد اغأ ) أ ريشب ةمهبف ريم املاو ءارزولا ىف

 نيروك ذملا ءايقشالا نم اغل رن ةشحارتا ىتم امهتمجيو )ع( لايوت اشاب نامثع

 ناطلسلانلعأ 015  ةنس ىفو ةناتسالا ىف نمالا ثب: نم ناظلسلا' ن نكمت دقو

 تاهل ىلع هاشلا ءاليتسال لبق نمانلا وتم ناك ناو مجعلا هاش ىلع برحلا

 ركاسع غم لتتقاف ميكا نن اشاب ىلع لسراف نرح نالعأ ريغي اه رك ذ مدقتملا
 نم لتقف نادده تاقدلم نمناجي روكراو< (ناخ ىلؤق زدان) ةدايقب ناري
 تاهل اشاب ىلع درتشاو ةمي زه رش مهركسغ مزهناو اغلأ نيثالث وحن نييناريالا
 تف حلصلا تلطل ءارفس هاش ردان لسراف | ريصخأ نويناريالا اهيلع ىلوتسا قتلا
 لينوربا تايالو ءاقمل نكل ىرخأ تاهج ضعب دادزتساو.دودنملا ليدعتب حلصلا
 ءارزولا عيجب لزعو تاطلسلا يضغ ناريالل دن وامنو نادهو نالدرأو ناحيبرذأ و
 نيطالسلا ناك ةيلعلا ةلودلا كلام عاستاو لوطو تالصاوملا ةبوعصل_(هيبنت)

 حرعالا ىأ (1)



 ١64 ( لوالا ناخ دوم ناطلشلا )

 حلصو برح نم نولعق اهف مهلاثمأو نييرادرسلاو ةالولل رومالا نوّدوفي

 ليبقلا اذه نمووهف كلذل ناطلسلا بضغو حاصلا اذه ىف غامو كلذ ريغو

 تاسرأمث ةلوذلا دضقافتالاب تاريالا هاش رش ايش رلا ترياخ : || غه ةنس ىفو

 اهب نكاسلا نانوق رمت راو< ةنئاكلا ىضارالا نأ اهب ىءدن ةلودلل ةرك ذم

 هذهو مهلا اهتداعا مزلي و قازوقلا ةفئاطل تناك ة دكا رشلا نم ىاط رامقلا ةليبق

 تازيهجتلاب طايتحالل ةيلعلا:ةلودلا تّةهاف طقف لك اشملا رخ تاحاحتحا تناك

 هاشلا هرك ذ ىباسلا ىنا ريالا دئاقلا ناخ ىلو قردان لزنأ كلذ ءانثأ ىفو ةيب رملا

 نامرك هاش علخ مث افاش ةسفن يصنو ةكلدملا: ىمزك نع ىتاثلا بس اههط

 1155 ةئسفو القتسم نارياعبجب ىلع هكح رهظأو اهرصاخو دادغب ىلع مجهو

 ةرصاعت ىناريالا ناخ ىلوق كرتف اركسع رس مظعالا ردصلا نابوت اشاب نامثع ىهذ

 نيقرفتمةلودلا رك اسعناكو ةإ+دلا رمت لحاسوف روكذملا اشاءنامثع لباقو دادغب

 ناريبا شدح مزمناو ةلئاهنرح ثءقوفنارباو ايسورلا ىدحيىف اهمظعمدودح ةلجىف

 مزهناو اديبش عقوف اشاب نامثع ىلع تمحهو ادادما ةيئا ريا ةقرف تتأ نكل

 روز رهش ىلا روكذملا هاشلا ناخ ىلو قردان لصو [[07 ةنس ىفو 'هركسع

 تاسراف حلصلايلطةيلعلا ةلودلا ىلع ايسورلا تاراصتناب رابخأ هيلا درت ملاملو

 نا ىئاخرس لايمأ باجل رتتلا شيب ناورش ىلا مي رق ناخ ىارك حتف ةلودلا

 ةرباخم ٍبيننل حجشي إف ناتسغادلا ءارعأ اهو اناك اك ةسلعلا ةلوذلل لاخمثو

 اههدالب لالقتساو امهنع ةنبلعلا ةلودلا ذ وفن وحب امهل تاربالاو اهدنسوأرلا

 أشت ملاهناف ايسورلا امأ ميرق ىلا هركاسعب ىارك تف داعو امان الالقتسا

 دحأ اهليق نم ثيصنو اينولب:تلتحا لب ةرشانم ةلودلا دالب ىلع اهموجه

 ةيلعلا ةلودلا كالمأ نه قازا:ةعلق ترصاخ مث" اهل اكلم اهبنساع# نم ءاسمالا

 قو . 1128 ةئسريبكلا سرطب عم ىجطلبلا اشاب دمت حلص ىلع ءانن ةدرتسملا

 لاّسراو نرحلاب اي-سورال ةيلغلا ةلودلا نالعا نم هاشردان حرف 1154 ةئس

 غابهرقو لّيبدرا تاهج ىلا بهذو هركاسع ذخاف ايسورلا مامأ اهشنج كلثوخحن

 عا“ قافثالا



 (ةسيلعلا ةلودلا عانت ) ١

 سلقت ىلع ىلوتنسا مث.ةلودلا ركءاسع ىلع رصتناو ذي زيا ةعلق ىلع ىلوتساو
 ماق ءاثثالا هذه: ىفو. علطلا بلط مث .حركلا دالب عيجو ناورشو تاودو
 نيبو هنبب ةفلاجملا طورشي امايق ةلودلا دالب ىلع مخه اي رتسواو انناملأ زوطازبما
 ةلؤدلا تأر انو -هجرخلا تاقوالا هذه:ى ةلودلا دالب ىلع ءاليتسالاو اينسورلا
 تاوتللا ىتلا تاهملا نلغأ كزتي ناريإا عم ةحلاضملا تلضف بئاضملا هذه .ةيلعلا
 انسو رلا دودخ نيب اهشنج هيلعلا ةاوذلا تمسق 5. ةنس ىفو انثيدخ ابلع

 ةلودلا ركاسغ ىلع ترضتتاو يرق دالب ايسوزلاتاتخا كلذ ءانثأ ىفو ايناملأو
 ةلودلا ركاشع خلع ترضتتنا اهن اف انزتسوأ امأو : .ىزؤأ ةغلقرا وجي تناك ىقلا
 لصجحف شين ةعلق ترصاحو:ئركسع فلأ ىتثام نم رثك ان برصلا :تلتحاو

 ايرتسوأ ركاسع ترطضاف ىلموز ىلاو ىيرب وكلا اشاب دج أن يبو مهيب لئاه بوح
 ةنساوملا دود ىلارخآ اشدج ايزتسوأ تاسرأ مث :ةفاقلا كرتاو ناحتنالا ىلا
 نيينابلالا نم اغلأ نيثالثلا و فاهعم ناكو مهم ريغ راصح. ضعبا ىلع تق حالا

 الا:مهنع جني لو مهانفأ هنا الا ابيلاو.ريكسللا ني:انثاب ىلعنم تاك اخ نيئبرصلا و
 دالبلا نلغأ كرت وههساسأ و حلصلا يف انبثرف تطسوت ءاقشلا لضف برقلو ليلقلا
 لصف ىضم ىت- تارباخلا ىف ةيلعلا ةلودلا مهتلواطف ادسعالا ايف تلتحا ىلا
 ءادعالا:خلء ةلودلا ترضتناف تناك اك رملا تداع ة:زاور ' ةنس ىفو ءاتشلا

 ضعبو ةوشرؤأو ةردنمنو ذارغلب عالق تّدرتساو اريثك مهنم تلتقو ةنسوب ىف
 ىف ارب ايسورلا'ىلع ةلودلا ترصتتنا : |1086 ةنسس ىفو .. 'نالأب ةيالو نم تانهج
 تاسزأ نكل اهتغانود ريمدتب قازا رحب ارحبو زبقروأ ىف :كلذكو طوزب رمنراوج
 ىتعلق ىلع اولوتساو اينواب قيرطب قازوقلا عم اههثيج نم اغلأ نيعبس ايشورلا
 تلخ ايرتسوأ ىلع ةلودلا ركاسع: نم .ةقرف ترصنت كلذ ءاتثأ ىف شاناو نيثوخ
 تام اهئاف :ةيلعلا.ةلودلا امأ اسنرف .ةطساوب حلصلا ىف تبغرو برخلا نم لوذلا
 ةطساولا و,ةيراحما لودلا تلهاست تح ٍدلِإلا و :رصلا ترهظأ نكلو نيم رثكأأ
 تابلوتسم نم ةلودلل درت قالفالا و يرضلا و دارغلب نا طرشحلع حاصلا م دقو



 اك ( لوالا دوجم ناطلسلا )

 ٍِع
 لجاوش نع اينسؤزرلا رك اسع ءال او قازا ةعلق مده ىلعو ايرتسوأو ايناملأ

 ىايسورلل ةيبرح نفس زاو+ مدعو نسادو ىاطربقلاو دازب و ىزوأ ىزرهت

 تدّد#ت [|ةمم ةنس ىفو هئاتسالاب اهل لصنق نيدعت ىلعو دوسالا رحشلا

 لضح ماعلا اذه ىفو جوسأو اسنرف لود نيبو ةلودلا نيب ةيراجتلا تادهاعملا

 راوظالا نع حرخ ناريا هاش ناخ ىلوق ردان نا مث يورحلا ىلاوت نم يظع طخق

 ىف مّدنقت كلاهما ضعب دادرتسا نم ريخالا حلصلا نمهلان امم هتركسل ةقثاللا

 ىلا هترشاحو همدخ نم فال ةعبرأ .هتقف ربو اريبك اريغس لسراف [149 ةئس

 ص وضخ نكر صيصخت و ىرفعملا سما ا هيهذم ىلع قيدصتلا نلطيل هناتسالا

 ةياغىف نيتلودلا ةقالع نا هادؤم مم ناوحب ناطلسلا هّدرف فيرثشلا م رحلاب هل

 هتثراو تسلجو انزتسؤاو انئاملأر وطاربما تام 1 [0 6 :ةتسىفو ءافضلا ْنْم

 ل ةوادع نوضعل نيبو اهدي اصدق اهملع لودلا قعدت لق هنان حرام هر وطاريهالا

 هذه زاهتناو ىضاملا حلصلا نعرذعلا ةيلغلا ةلودلا ىلع لودلا نلغأ تضرعو
 دوهم ناطلسلا ليقي لف ةمدقلا ةّدعلا ايناملأو ايرتسوأ ةلودنم ماقتنالل ةصرفلا 0 -. -١. - -ِ 5 ا - ءءء. «ىعبلإ < .

 ةقادصلاو فرشلا و ةماهشلان ةءوام مهلامعأعبج ةلودلانيطالسنا لاقو رذعلا اذه

 ةن روطاربنا ىلع قداص لع فلايبو ناصرقلاو صوصللا لا.عاك ال ةءورملاو

 نم ايش صقني مو رغب مل دحلا قئافلا ليجلا اذه نا بحعلا نمو) ةروطاربمالا

 مهوت [155 ةتسفو (ةيلعلا ةلودلل ايناملأ و ايرتسوأ ةلود نم ةرسملا ةوادعلا

 اهفقوم عيرح لاح ىف ايناملأو ايرتسوأ ىلع ةيلعلا ةلودلا ةجاهم مدع نا هاش ردان

 ظرفل الا وهام اهيلع مهبلغأ ةجاهمو اهتيروطاربما ىلع لودلا قيددصت مدع نم

 سماخلا ىهذملاىلع قيدصتلا ايناث بلطف ةقلاسلا ب ورحلا رارقسا نم اهفعض

 ةنيدم ىلع ةلفغ نيخ ىلع محهو قارعلاو ناتسدرك تانالو اضيأ بلطو قيس اك

 لاخمثو ناخ ىاخرس نملك ىلع علخلا ناظلسلا لَمزَأ ||ه1+ ةنسؤو دادغب

 رس ةدايقب اشجرزهجو 1107 ةنس ىف ركذلا قلاسلا ناتسغد ءارهأ ىمسوأو

 بازلا رهننم برقلاب هاشلا نيبو امهنيب برحلاتيشتتاف دادغب و ركبرايد ىركسع
 هيلا



 ( ةيييلعلا ةلودلا رات )

 ةلودلا رو عم نا ركبتها نكلو ايراهوهرفو لبيحمذاو ةايثلا ركسع مزماف

 يعشلا نم فان هناف ىرخأ ةيود نمو نب روك ذملا ني ركسعرسلا عم ةيلعلا

 مالا تاوك عم دتاو ةيبربملا تازيهجتلاب ّمهاف اناهم هربستعي نا ىناريالا

 ناكو ىمظعلا ةرادصلل نيغ ايشاب نسح ناف ةناتسالا لاوجأ امأو ةيحركلا

 تاهجىف رك اننعلا نم فلأ ةئام زهجو ةيلخادلا تاحالصالا ىف ىف امزا- ارويغ

 جيركلاتاوكب هعمو ءاش ردان محه [[ها/ ةنسىفو دادغبو ركب رادو صراقلا

 غلبأ تح داركالا ضعب و ناب رعلا عم قفتا مث ردلج ىلاو ىلع رصتناو تاور ىلع

 تّدتماو برملا تكيتشا كانهو صراق ةعلقىلع هبغنب مجهو فلأىتئام هركسع

 ىجو اهيسطو دّدشا اريخأو الاجس عئاقولا بلغأ ىف بردللا تناكو ربشأ ةيجخ

 || هي ةنسفو , ةكسم قب ايم اهجادماثلا يجبناو ةلوبلا ياسح ترمتاف
 ميرق ناخعم رثتلا ركاسع تمضنا ءانثالا هذه ىفو ىج هنجلا اشاب دجأ هرثأ ىئتقا

 اًثايدجم نيبو هاشلا نيب ناور برقي برجلا عقوم صراقب ىذلا شرجلا قاب ىلا

 هيلع ءانبف هركاسع تقرفتو اديهش ركسع رسلاعقو ةهرب دعبو ركسع رسلا نكي

 هذه نإ ىتعي هرصبو دادغب و لصوملاو ناو تاهج اهيف بلطي ةركذم لسرأ

 كلذ غلب انف ةيلعلا ةلودلا دب تق اهريبغ لاز امو ادق ناربالل تناك تن ايالولا

 ىلمور رك اسع عمجب لالا ىف صاف دانسغلاب ءوامم هاشلا اذه غامدنا لاق ناطلسلا

 ءاشلا ىأرايلف ريظنلا يدع اهظع ايدج ناكفركي رايد ىلا مهلسرأو لوضانالا و

 طو ربشو ساسأ ىلع حلصلا عقوف جلصلا بلطو هتابلط بحس لثاهلا شيحلا اذه

 تدتشا 11. هنسفو و19١١ ةنسفىف كلْذو عبارلا داره ناطاسلا ةدهاعم

 ةناتسالا ىلا ءارغسلا لسرب اهنم لك راصؤ ةيروطاربمالا ةثارو ىف لودلا ةعزانم

 لبقي ملف ةيلعلا ةلودلل رجلا دالي درب مهضعب دعو ىت> ةفلاحملاو ةكراشملا بلطيو

 ءاشردان مدعأ ماعلا اذهىقو ىدعتلاب اًئداب ادحأ ىراحأالىفا الئاق دوممناطلسلا

 لالت>الةلودلا ركاسعنادهو هاثنامركو زي ريتىلاهأ بلطف ناريا رك اسعءا ىهأ

 ردغلا نم اعزب كلذ ق نا هنم الوق هدهع نع دوج ناطلسلا ل ٌو>:: 5 مهدالب



 ١ هم (لؤالا دومتناطلسلا )

 ان رتسوأ عم ةدهاعملا د3 دح مث كلذ ىف نيلسملا نيب ءامد كففس كؤطح نم دب الو

 اورهظأو نتف ثادحا دادغبو ةناتسسالاب نوي زجيكللا دازأ 1111 .ةتنس ىفو

 ئامراص ايندأت مهيذأت نم ناطلنلا نكمت لالا“ ىف قاؤسالا ىق ةحاقؤلا ضعب

 ىو ةيريخلا تارامتلا نم اهريغو تاقالشقو تاناختكو عماوخ ةيثباب لغتشا

 نيلبسملا صالتو ضيبالا رحبلا ناصرقو داذغب نايرع نيدأت راص 4146 ةئشس

 |( ةنسىفو ايلاظرا دالب ف نيدوجوملا ناضرقلا دب ىف ءارتسأ اوعقو ندا

 دد_خ َْق ىناهولا ىعدت نم روهظل كلذو ذاسغلاو تار ؤدلاب نزغلا دالب تلم

 قؤ' .مهييدأتب ةقرلاو دادغبو لضوملاب ةالولل ناطلسلا لسزاف ممم ب نادتمع

 لاهلا قف مهزيغو ذارك الا ةفئاطنم ةئسوبو لوضانألاب داسفلارهظ 1 [16 ةئتف

 تةشت نم ةيلغلا ةلودلل لؤدلا ضعب ىكتش ماعلا اذه ىفو هزان تدجنو هنيه عيفطأ

 تبرطضاف ةيلاهشلا يوسأ دالب ىلع ءاليتسالا تدارأ ايسوزلاتا كلذو مجبر ام

 اسوي ةلود ناو ا.سوزلا ةيواعش ىلع ةيلغلا ةلودلا انسئرف تضرحو لودلا لاوحأ

 اهسفن ئرتت ةحتالتادرأ كلذب انسؤزلا تشخأ الف ةلودلا غم قاغتالاب اهب زانت

 اناع ترهظأ لب اسنرف لاوقال غَضت مل اتاف ةيلغلا ةلوذلا امأ ةعاشالا هذه نم

 (155 ةنس فو ىرخالا دض لؤدلا نم ددحأ عم تسل اهتاو ماتلا دانحلا

 هللادمع نب دبع في رشلا نيبو ةكم ريمأ دعاسم في رشلا نيب تاعزانم تلصح

 تاَد حلصاف الاع ابودئم ةلودلا تلم را نالإ قدح َْق فاوكدملا لوالا مّدقف

 ردنلق نبا غدي نةوولرختو وألم رئاشعنم ةمطالم ىف رهظ كلذ ءانثأ ىفو اههندب
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 عجلان يذأتل ركاذعلا ةلودلا تاسزاف ضيبالا رحملا ف ةطلام ناصرق رهظ اذكو

 نولو> امو نامرقو ق>تورو دارغ رازق ىف رهظ اذكو داسفلاو نايصعلا ىتشلا

 ماقهألا بوجوب زعشتسا دوُجُت ناطلسلا نا مث ناضرقلا ترسأو مهلمث تئتشف

 عم رباع ةثالثب اهنم لك ةونمعح نفش ثالث ءاشناب ساق هي رحبلا ىوقلا ديازت ىف

 هناتشالاب نيب رجيكيلا نم ةيمق تاضح |[ اجت ىفو اهريغ ءاشنا رارعسا

 لتقن ةنعفلاتنكسف مهب قيليال امم ءادعلا لماع ةداعسلا راد اغأ ريشبنا اهوئدم



 (ةيلعلا ةلودلا عزان ) ٠44

 ةمب لالتخا لوص> مدع عم ىلاهالا ةحاز ترّسا +7 ةنسىفو اغالا اذه

 مث لالتخالا داحيا ىف اًمثاد ا نا عم هئارزوؤ ناطلسل

 سد نع نورتغي ال اوناك جن الا ىسسقنا بيسب هدأ رخاوأ ىف ةئثف ترهظ

 مت ءاكتراو ةقراطبلا ملظ نم 1 ىرخأ ماورالا نيب و ةرانت نمزالا نيب سئاسدلا
 مظعةلزاَز لودح كلذ بقعاو هوسنو مهقي رطب تدب ىلع اومحهو ماورالا تران

 اوتامل تاوافلا ىف ىلاهالا.جورخ الواو .(1) راوسالا ىتح ةناتسالا تمده
 لوصح نم افوخ هضم ةلاح ءابطالا 0 تاطانلا ضرصر |[ ةننس فو

 هتحص لاح ىف تناك امرددصت تناك ة يناطلسلا ساوالا ةفاك نا ىت> نتفلا

 ءبلا ةالص ع نع هريخأت ب ل ةعج موي ناكو موب تاذ ىف ضرملا هب دتشا امل مث

 0 بك ار وهو داع ةالصلادعزنو بهذف داتعملابكوملا ءازجانعالو

 نم هيدناحي نمل لاقو هب رعشتساف هانأ موتحا لجالاب اذاو نيينادلا نم ةقطصم

 نم اكار ىلع اوظفاحت نا مزلبف نظأاه ىلع ىتأ دق لجالا نا ءارمالاو ءارزولا

 هللادجر اما تام ةيارسلا ناب لصو امل. هناىتح هممان اوماقف دحأ رعشينا ريغ

 دلو هل نكي ملو عماج - ىكني ةصوصخم ا هتب رت ىف نفدو ةعساو ةجر

 د( مهت اهجو ماكسملاو كولملاو ءارمالا نملوالا دوج ناطلسلا ى :رمداعماسمنأ )6

 اوروا

 نوبروت ةلممات نم صولراق نود .٠.٠ ةيلحشوى وبان

 عبارلا سوايك اهسئر هير وهعج ,
 ول وحتهوه ةليمافنم ىلاثلا كي ردرف

 روتاه ةليماف نم سداسلا يروج

 نويروت ةليمأف نم ودنانت درف

 ا الا غيعنأ لقعي الخ الاو سعالل الي وهت هاح امو درو اذكه 0

 لمأتملف اهرخآ ن



 ١ لوالا دوج ناطلسلا )

 انضيأنونروب ةليمأف نم رشع سمانلا ىؤل

 سماخلا ناوبا

 ايزحرام مث لراش . .انرتسوأوانناملأ

 ةحود اهسيئردب ر وهج

 هد ةماووتمو

 ىناثلا رودي

 عبارلا كيردرف ٠ جوروتو كرهناد
 ناخ ىل وق ردان مث ناخ سابع مث ىناثلا بسامهط ماشلا

 فلئاثلا كَ نامثع ناطلسلا همه

 الإ ىناثلا ىئطصم ناطلسلا نبا )6

 ةيدالبم 11/65 ةئس ةقفاوملا |1148 ةنسسل+و :[1 6 ةئس هيلا راشملا دلو

 تاحلاصملاو تادهاعملا ةفاكءاقباب مها ةسواج لوأ ىفو ةنس ه1 رملا نم اغلا

 فلاخب ام اجمو هناتسسالاب تاراجلا ةفاكل فقو ةيلخادلا تاحالصالاب لغتشا مث

 عرتخاو حوتفملا ىزلاب قاوسالا ىف ءاسنلا ىذثثم نع ىهنو عدلا نم عرشلا

 ىف عارن لصح ماعلا اذه فو سالملا ق سائجالا ةعوشتم ءايزأ ةيعرلل

 ةظفاعت نع نيينيتاللا حارخا ببسن نيينيتاللاو ماورالا نيب فيرشلا سدقلا

 نيب تاقالعلا تردكتف مهل ماورالا لواس>و مل تديبب :سئاكلا ةظحالمو

 نيبيستملا ضعب ىننب الا ىسهتنا مث اسنرف ةلود اصوصخ لودلا ضب نيبو ةلودلا

 ريغف ةرادصلل مكحلا نبا اشايىلع نيع (11و ةنس ىو عازتلا اذه ىف

 عبرلا اهنم قرحأ لئاه ىتيرح ةناتتسالاب لصح مث بصانملا باحصأ بلغأ لزعو

 نكت هترادص نم امون هب روره دعب روكذملا مظعالا ردصلا قنو لزع مث



 ( ةفافلا ةلوفلا ذات ) ب

 ةزيحو ةدم ىف تاع ثالث تلددت ةرادضلا نأ ىت> اضقتن مل هيعاسمو هسئاسد

 ويقرؤمت نم اثداي رخآ قد رح لودح كلذ يقعأو ايناث ةرادصللديعأ هبازحأ بلغتلو

 نال تاطللا رظضاف ةنيذنلا اثلثو ىلاعلاب ايلا قرتحا ىت> ةءاس + ةدمرتساو

 قخ ىف سانلا نم ةزيثكلا ىواكشلا عسو قئاقطا فزع ىتح هشفنب يفتن رع

 ةئكزب هيلع غنأو قدنفأ فينعتت داوع هل دب نيعو لتقف هلتقب صأف روك ذملا ىلع

 نشالفو شلطيو شؤم 'ىدا ركالا ءارعأ ىدع ماعلا اذ_ه5ىو ةرازولا

 رضتناو خهيدأف مهنلا :مورضوُأىلاو ةلودلا تقاسف اهعالق ىلع اولوتساو فاشوو

 مو سولخعاب ةقئتلل ايؤروأ'لؤد نم ءا رفسلا تءاج تاقوالا هذه ىو ميملع

 نينش نانع ةّدْم نه ذ وهم 'ناطلسلا ةّدم ىف ةؤانب َى راح ناك ىذلا عضاخلا ءاثب

 هيلع ضيقف نايصعلاب نيديآ ةيالو ىف نامثع هرق نبا رهظ 107١[ ةنس ىفو

 ىئظاصم هلدن نيعو مظعالا ردصلا اشاب ديعس دم لزع ةناف ناطلسلاامأ مدعأو
 تصع 117 ةئسفو اشاببغار هلدب ني#و هَلْزَع لبلق نمز دعبو اشاب رهام

 ناطلسلا ةدلا و ةافو كلذ تقعأ و ياجفا ىتع قزؤطلا:تعطقو ماشلا نايرع

 ردصلا اشاب بغار لزع ناطلسلا دارأ مث ثلانلا.دجنأ تاطلسلا دالوأ ربك أ ذو
 داو هل نكي ملو ةعساو ةجر ىلاعت هللا هجز هانأ موتا :لخالاب اذاو [ظعالا

 غبت ةرادصلا اهيف تريغ نيتس ثالث ةتتطلش ةّده نووكع م هنأ تيرغلا ذو

 ىللال عماجب هنفدمو تام

 د( مهت اهجو كواملاو ءاسعالا نم ثلاثلا نامثع ناطل.سلا .ىرصاعم ءامسأ )6

 : لؤالاوكا رق ٠ ايناثكأ ةانرتسوأ
 قاثلا كيردرف ...٠ انتؤرب

 نضداتتبلا نا فلا

 رشع :نسماخلا انكؤل + +:



 (ثااثلا ناثع ناطلسلا )

 ىلثلا جوتي

 سشغرب ةيليماف نم لوالا فيز وج

 نوبروب ةيليماف نم صول راتنود. .٠ .ةب
 عباررلا سوليك اهبسنر ةير وهج

 نوروب ةيليماف نم سدابلا جدوج

 الهال ةنس ةقفاوملا )١12[ ةنس سلجو [[9 ةنس ىف هيلا راشملا دلو

 ىاشان بغار قباف هنسيي 17 هتنطلس ةّدمو هنس © رهلا نم اغلاب ةيدالسم

 ةنغث اط عفدو جحلا زاجيللا قيرط حقو مالا نايرع بيدأتب ممهاو ةرادصلا

 نا ثيح ايسور نيثاسدي اهزواجت ناكو ةيلامثلا دودخلا تزواجت ىتلا ىاغن

 نم تسيل ىهو ةيلعلا ةلودلل ةوادعلا ةديدش تناكة يناثلا اني رتك اهتروطا ربما

 علخ ىلع تلي احفريبكلا سرطب ديفج ورتب ة>وز تناكلب ةيكواملا ةلئاعلا

 ةيلعلا ةلودلا ةاداعم ىف ريبكلا سرطب هدج ةييصو عبتي مل هنأ ىوعدب اهجوز

 اهنأ مث . ايناملاو ابرتسوأ عم قافتإلا رار قساب ةناتسالا ىلع ءاليتسالا ف ىسلاو

 ةرهام تناكو كلذب لقتست اهنأ ىتح هلتق ىف تببست لب اهجوز علخي فتكت م

 كرانبتادلاو ارتلحنا ىدل تعسو مكحلاو ىأرلاب تلقتساف ليحلاو عادتملا ىف

 ةيووطا ربمالا ةداعا ىلع اهعم قافتاال جوسأ و ايناملا عم ارتمواو امشوتيلاو

 ةداعاو ايروأ ملاقأ نم نيينايثعلا درط وه كلذ ىنعمو |سنرف ةلؤد وععو ةياتسالاب

 ةداعاب ٍصوي مل ريبكلا سرطب نأ بيحعلا نمو ةناتسالا ف ةيمورلا ير وطاربما

 ةيسورلا :ةمالا تِعديخ ةر وك ذملا انيرتك نأ عم ةياتبيالاب ةيمو رلا ةير وطاربمالا



 ( ةيلعلا ةلودلا ران) ٠م

 تعدو لب مّدقت [سرطب ةيصو عبتي مل هنا ةجحب اهجوز لتقو علخ ىف

 ايروأ نم نيينامثعلا درطب نييحيسملا نأش عفر وه ضرغلا نا اها وعدي ايروأ
 امض رغ ناك لب كلذ ريسغ سهالا ةقيقح نأ عم ةناتسالاب ةيروطاربمالا ةداعاو
 ماورالل ال (كلذ هللا رّدقأل) ةيسورلل ةيكرتلا ابو روأو ةناتسالا ذخأ وه ديحولا
 تماق لاحلا فو اهضارغأ 1فنتل انروأ ةروك ذملا اني رتك تداق ة[لبحلا هذه

 ةروثلاولالتحالا ران لاعتْ داو سئاسدلا سدن اننرتك نهتمّدقم ىفو ةقفتملا لودلا

 ىلعةيلعلاةلودلا ضي رحتى لا ةهج وتم اهته تناكف اسنرفاامأ و هرومو ناقلبلا ىف
 ةلودلل ةد.حولا ردا ا امسو رلا نم نئفلا هذه نا اهل ةلثاق ايسورلا براعم

 ردصلا مخ ةلودلا لاجر امأ اهنع امس ورلا لاغتشا كلذ نم اهضرغ ناكو ةيلعلا

 ىلعممصو ايسورلا ةيراحم نع ةلودلا ىبن دقف (1) نسحم نبا اشاب دمم مظعالا
 نم هلزع ىلع مقسلا ىأرلا ناحصأ بلغتف ةيبرحلا تازيهجتلا رارسا عم كلذ
 ليسجي امهملا ىفالا اذهىف ربدتي ملو مزيل هناف ىئطص» ناطاسلاامأ ةرادصلا

 ضعب دب دحتو ةعانصلاو ةراجتلا جاورو ةيلخادلا تاليدعتو تاماظنن لغتشا
 مهدالب ىلا مهلاسراو ةناتسالا نم نيماكعلاب نيفو رعملاو ىلاسكتلا درطو لماعملا
 ةكمب فارشالاو تاداسلا نيب لصح [176 ةنس ىو 2 ةعارزلاب مهتيلوغشم
 جملا قي رط اوعطق ناب رسعلا نا كلذ نع جستن ىتح ءاغوغلاو نتفلا هفرشملا
 ( #0 ةنس ىو نمالا داعاف ركاسعلا نم ةقرقب اشاب ايدنع ةلودلا تلسراف
 نيعطاقلا ءايقشالاب ليكنتلاب ةلودلا تةهاف اهتايرعنم ةكمىف مّدقتام لثم لص>

 تلسرأف نئادم دل اهنمتبرخ ىح ماشلاب ضرالا تلزاز ماعلا اذه ىو .قيرطلل
 ناطلسلا دّرُث |1074 ةنسىفو مدهام ريمتل نبر ودأم عم ةريثك ادوقن ةلودلا

 لاممتسا ىلع سانلا ىكتاق هي 2 ةينل ذحأ يورخ مدعو تاركسملا عنم

 هلزعرك ذ تأي لو اثايبغاروه مظعألار ردصلانأ مّدقتدقو لصالا ىف اذكه (1)
 لزع ارو ابيرق 001 اك ةرادصلا ةفيظوف تامو مظعالا ردصلا وه هنآ قاآيسو
 لمًاَتيلفاشان كغااز ديعأ 5 نسدم هنن ١ هلدب نيعو اشا كما



 ٠564 ( ثلاثلا قظنعم ناطلسلا)

 ءوسلا نم اهريعض ىقام ايسورلا تزهظأ | ا/ه ةننم قو قايرتلاو نويفالا

 نف ةطلابف ادوج وم ناكنم اولتقف ةتغب ةيناعلا دودحلا ىلا :قازوقلا تاسراف

 ةيبرخلات ازيهجتلا,ةلودلات مها ةناتسالل ربخلا اذه دزواملو نيئئولوملاونيينامعلا

 تازيهجتلاى ةقئافلا هته عظعالا ردصلا نغازراشاب دم رهظأ | |1007 ةنس ىو

 شيخلا فتفضن انتنش و رلا دوددح قف لعحف اظقيتم ان راع اريدم ناكو ةش.رخلا

 كيدنولا ذودخ ىف نيدوجوملا فالخب ايناملأ و ايرتشوأ دود ىف قابلا رثك أ وأ
 قى.قامايلا ةفئاط تغط ٠ [0/ .ةنسس فو ماعلا اذه ق.قوت فسالاب هنأ ريغ

 ناتسجرك م اح:فقوت كلذ بقعأ و ةءافك اذ ريغ لس رأو اهلاو لزق دادغب

 هتلغو و ةيلعلا ةلودلل هغفد ذاتعملا وكريؤلا عفذ. مدعنع ايسورلا ةراشا ىلع هانم

 زوك كما مادا تلظف ركاسع ةلؤ دلا هننلاتانراف دي ركسع ةالت عاشو

 ةيسو رلاسثاشدلا تّدَتَشا )1704 ةتسقو وكر يولا اهل غفدو وفعلا ةلودلا نم

 لبحلاو ناذغبلاو قالفالاو ناتسج رك.لثم ةيلعلاةلودللةغباتلا ةزاتمملا دالبلاىف

 ةلودلا ةهتناكف مّدقثاك لوذلا قاقتا ىلع ءانب هز وم لثم اهزيغوي رقلاو دوتمالا

 اذ هاانرصعل ةتسنلاب اردخ ةفيعض تقؤلا كلذ ىف ةيجزاخلا ةسايسلا ىف ةسيلعلا

 لوخداث |ىضأ نم ءالقعلا داو لالتخا ان :لصحو اينولبكلم تاق ماغلا اذه قو

 ءاليتسا مدغل كلذ ةلودلا ثلبقق اهلالقتسا غم ةيلعلا ةلودلا ةيامس تحت مهذالب

 راكفأ ىلغترثأ انيرتكس ئاسدنكل ايسورلا اصوصخم اهلعماظعلا'لودلا ىدحا

 كلّدباو رتغاف ةزيبك ةلود اينوأب نوكتل ةدعاسملاب مهتذغؤ ثيخ اهئارنهأ نم نيزثكالا

 ةمماقهىلعارس ايسؤ رب عم اتيزتك تقفتا مث مهدالب ىف اهركاسغ لوحتد اوابقو

 ىسوت انو نع ذب نم تدضنو كانه اهركاسع تلخذ هيلع ءانبف امد اينؤلن

 عفذ ىلع ناتداسج ركاك اخ انيزتك تمال | 708 ةنسس ىو. اينوليىلغ اكلم

 نيينامعلا غنمل هذلب ىف اهركاسع لبق هديلع تضرعو ةئلغلا ةلؤذلل وكريولا

 لوضانالا رك اسغنم ةقرف ةيلغلا'ةلوذلا :تلسرافلثق :ةعدنملا هذه ىلغ ءانبف هنع

 ةئايزقأ ننحأ يئامهظ نييعتو زوك ملا ناتسج رك عاج تولنم لائناذ لزعل
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 (ةيلعلا ةلوذلا عزان ) 5

 ركاسعابيف تلخد كلذ مي نأ لبقو ايسورلا لايتغا نم هدالب ظفحل هنغ الدي
 قيرطلا ةفرشملا ةكمراوجي نابرعلا عطق 114٠ ةنس ىفو . قأيس مايسورلا
 ةلاخلا جزحعم كانه ركاسعلا نم بناج لاسرا ىلا ةلودلا ترطضاف حاجحلا ىلع
 عماج اهنمذ نم ةينبالا نم ريثك مدهن اف هناتسالاب ضرالا تلزلز ماعلا اذه ىفو

 || ةنسىفو مدهتام ةداعال دوقن دوجو مدعنم ةربمك ةقياضم تلضحف خنافلا

 شيبالا رحبلا ىف ةيبنجالا ناصرقلا تزثكو مهمااو اولتقو صراق ىلاهأ تراث
 اهلوطسا نمت ناج ليغشت ىلا ةلودلا ترطضاف سدو رو صريبق هايم ىف اصوصخ

 كلذ ناكو رّمسم قاقش ىف رصد ءاسهأ ناك اكت قولا اذه ىفو: عداصلا اذه عفدل

 انسورلا سن اشدب دوسالا ليلا ىدع | 85 ةنسىفو ةلودلا لغاوش نه

 كانه نيظفخت.ملا ركاسعلا احذف ةنسوب ىلع اومجهو اميسيسق دحأ ةطساوب
 ةقفرب نيت وخ اهنم ةدّدعتم تاهج ىف اهرك اسع ميسقت ىلإ ةيلعلا ةلودلا تارطخاق

 ايسورلانا ىري ركذامو .اينولب ةإةح لا ايسورلارك اسعماما اشايةزجن مظعالاردصلا
 نالعا ريغب اهياع دالبلا عيوقتب ةيلعلا ةلودلا بزاحت تناك ةديدملا ةّملا هذه ىف
 ام-سو لا رك اسع نيب ةتغب برها تكيتشا مث مهل اهتدعاسمو نيفرطلا نم برح
 عم قاغتا دقع مظعالا رذصلا ررحذ ةطلاب ىف نيظفحتسالا يرق رك اشع نيبو

 اهركاسع بحس دوهعتت ايسورلا نأ هنومضم ةقفتملا لودلا قيدصتب ايسورلا

 تعءئتماف تناك ا ةلقتسمةلوداهت اقباو انوش يف اهلخادن مدعو اينواب دالب نم

 ىلخادنتال اهنا رهظت تناكابن وك ةلاح قافتالا دةع ىلع عيقوتلا نم ايسورلا

 نرخلا نلعأو هلق ىدب ىف ايسورلا ريفس نجسو مظعالا ردضلا بضغف اينواب صأ
 (ن* ةناس ىف ناككلذ نا ليقو ةيفاكلا ةيبرحلان ازيهحتلا لبق نم

 فاط مث ءادعالا ركاسع نم ريثك لتقف نيت وخ ةعلق را وجت برحلا تكتشا مث
 ةنايْك كلذكو ةءلقلا ىلع ءذعالا تاوتساو ةلودلا رك اسع تتتشتف هلروظ رهن
 ةذه نم نأك اك ام اذه مهد الب ىلع ءا ادعالا_ تلوةسا نين :ادغيلاو نبق الفالا

 امهناف ئاطزامقلا دالبو ن اسحرك دودح ىف ناتدوجوملا تاتقرفلا امأو ةقرقلا



 (١ ( كلاثلا ىئطصم ناطلسلا )

 ةيلعلاةلودلا نال تاهحلا كلت ىلع ءادعالا تلوتساف ةمواقملا ةمادتسا نع انزحع

 ةدّدعتم تاهج ىف ةاصعلا هبراععو دودحلا رئاس ىف اهشح ىيرغتل ةرطضم تناك

 اروم ةاصععم فولرو وأ تنوكلا لاريمالا ضرعت |1485 ةنسىفو مّدقت اك

 تءاج نكل مهنم ني ريثكلا اول-تقو مهملع ةلودلا رك اسع ترصتتاف اهتعلق ىلا

 راوي ةلودلا نفس تقرحاف قراط لءجىلع ترصو ىف وطلاب رحب نم ايسورلا نفس

 ضعب ظاتغاف ةلودلا نفس قرح 0 ريمازأ ف نور تكلا روطاف لمح

 تءقو دقف لامشلا ةهج نم امأ ريمزأ لحاوس ىف ف من١ اضعب اواتقو نيلسلا

 ليعا.ما عالقىلع ءادعالا ت 0 تمت ركسعلا ماظن ءوسلو ةلئاش ىرح

 ايسورلا ةمنانود تلصو ||5 ةئس ىفو ليثارباو نامزيك ُق اوردنبو ىلكو

 ضيبالا رحيلا زاغوب تاماكحتسا ةيوقتب ةلودلا تةشاف ةجزوبو ىنا رئازح ىلا

 نفس درط ىف ةءلاع ةهرهظأ أ نادوبقلا ىزاغلا اشاب نسح نا مث ( ليثدردلا)

 ىنرخلا ٌكرتو حلصلا تيلط امسورلا نا كلذ بقعأو ن ضيدالا رحبلا نم ايسورلا

 باطلا اذه ةلودلا تذخاف ةقفتملا لودلا لخدم نودي اه نوكي نا طرش ىلع
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 تد>>حشف اههحو ق أاعمج اهرك اسع عمجتل امنع ايناملاو ن ركسوأ قدرغتل 6 هصرف

 تعرسأ عورشملا اذه مامتا ةلودلا تدارأ الف دايحلا اهموزلب تدعوو ايثديم

 ءانثأقو اوليقف ايسوربو ايناملأو ايرتسوأ نيبو اهندب امنواب مسقت ص رعن انيرتك

 اناخامملع تبصنو ميرق دالب ىلع ايسورلا تلوتساف نييرجيكيلا ضعب ىدع كلذ

 ى اينواب ميسقتّ املو لوضانالاىلا اهنم توريثكبلا رحاهف اهلمق نم اديدج

 رابجال ادادما ركاسع ضعب عجب ةلودلا تدارأ لود ثالشلا نيب : [ 1+: ةئس

 برحخلا نع اوصع مهنا الا نييرجيكيلا نم ناكاخ فيرعش حلص ىلع ايسورلا

 ةينافعةقرف ترصتنا 11410 ةنس فو  :ءارمالا الو ءارزولا حتاصن مهعفنت لو

 مزعف ةلودلا لاوحأ تبرطضا ركاسعلا نايصع ربخ رشتلا انلف قدسور راوح

 هنوطلا رمت ىف دوجوملا شيخلاىلا هسفنب باهذلا دارأو ماعلا ريقتلا ىلع ناطلسلا

 نيعماخلا ءانب هرث“ام نمو ةعساو ةجر ىلاعت هللا هنجر ةأنأ موتحملا لالا, اذاو



 ١ ةيلعلا ةاودلا عدان) (

 ثلاثلا ملس ناطلسلا ىوس دالوالا نم هل نكي ملوب همزانا عماجو ىملال

 د( مهتاهجو كولملاو ءارعالا نم ثلاثلا ىئطصم ناطلسلا ىرصاعم ءامسأ )6

 نيتلوه ةيليمافنم اند رتك هتجوز هلتقو هعلخ دعب مث ورتب ..:...ايسور

 برول وف

 ىناثلا فيزوحمت لوالا وسنارف

 رالوجنه وه ةيليماف نم لوالا كيردرف ٠ ايشوريوايناملأ

 مَع سمالا ىول ...... اسنرف

 ثلاثلا يروخ مث ىناثلا جروج

 كثلاثلا لراش اننا

 لوالا فيزوح لاغترب

 كلاثلا واتسوك .....: حوسا

 (مدقت امابنولب تومقت هنّدم فو) ىكسوتاينؤوأ ايمون .

 عنارلا ودنانيدرف ٠ ايلجسو ىلوبان

 لوالا ناخ دنمجلا دنع ناظلسلا م

 مو ةتبما 17 هتنطلس ةّدمو | ١مل“ ةنس سلخو 1١م ةئس هملا راشملا دلو

 ىف هؤارزوو وه. دتحاف ةني تملا ةيد_ةن.دوجو.مدعل ةداتتعملا اناطعلا فرصي

 عانتمالا و قاقشلا نيب رجيكيلا:نم انيزتكت أر امل نكل حلصلا ىلع لوصحلا
 ةناتبمالا ىلع ىلوتست اهنا, تهون. ينطصم ناطليلا ةافو ةفداصم عم برخلا نع

 ءارزولا ديتحا 0م: ةنس فو. اهشج ةيوقتب تقهاو حلصلا نع تعئتماف

 تاوكيل حلصلا تيل ةدبيجاو ةعفدواو برخلا ىلع ركسءملا ضدرحت ىف طامضلاو

 ةينيدلا متاصنلاو ةيشابجلا ظعاوملاب اوملكتو.ةناتبنالا ذخأ نودي ري ءادسعإلا



 ١ بو ( لوالا ديجلا دبع ناطلسلا )

 باحسنالا ىلا ةيسورلا ركاسعلا ترطضاف ةنوطلا ر من برقب برها تعقوف

 مدع تنقيت اني رتك نا مث فصوب الام قافتلاو قاقّشلا نم شدخلا ىف رهظ مث

 حلصلا ىف لوخدلا تليقف ةريمخالا ةعقاولا نم ناتسالا ىلع ءاليتسالا اهناكما

 تناك ةيلعلا ةلودلا نا ىهو يرخأ ةلأسم حلصلا اهلوبق ىف مظعالا ببسلاو
 اشاب ىلع حاحلاو ميرق ناخ عيارلا ناش ىارك ةلود:ماعلا اذه لئاوأ ىف تلسرأ

 ميرق صالخت سال ةسكا ارشلا ماوقأ و ىاغونلا:لئابق بابل. نامط ىلا ىلكيناح

 ءالؤه نم اريثك ابعجو مايق نسحأ ةيرومأملا هذهب امايقف ايسسسورلا دب نم
 ارارم مهيلع اورصتتاو ءادعالا نم اومقتناف ميرق كاهأ ميلا مضنا و ماوقالا

 ةيلاوتملا امهتاراصتنانم:لصح امب اديج ةلودلا ةيمولعم مدعل فيسالابو ةلا وتم

 ىمسملا جاصلاب ةلودلا تعرسأ ةيبردلا مه ابجاوب نيب رجيكيلا مايق مدعو

 ثيح ادج اهب ارضم ناكو ةدهاعملا اهب تلصحىتلا ةهذلا مساب ةجرانيق ةدهاعم

 عايضلا تايجوم نم وه لالقتسالا نأ مولعملا نمو ميرق لالقتسا هل نم ناك

 ةزاتمملا نيلسملا دالب ءارعأ نا. ىربكلا ئاصملا نمو ؛ ىف ًايسبس الصح دقو

 مهدالب عاينضل ةبح وملا ةيضاملا عئاقولا نم هيودهاش امي نوظعتنال ةاقتسملاو

 امهلاثمأو سنوت و رئازجلل ةظعوم نكت نال ةيفاكتناكح رق ةعقاو نا ثيح
 ٍنوريلقوناغيتو ناذأ عالق كرت حلصلا نمط نم ناكو بابلالاولوأ ركذتي امناو

 اذه ماتا دعب مث ىزوادو نت ىربن ىف ةنئاكلا تاهجلاو شركو ةعلق كيو

 دايأ نيرق ىلإ لصو.املو شيجلاب مظعالا ردصلا نسم نبا:اشاب دهم داع حلصلا

 يبأ نم برقلاب نفدو ةناتبس الل هتزانج ترضحأو هبيلع ىلاعت هللا ةجر تام
 تزعاشاب دهم ىمظعلا ةرادصلل هلدب نيعو هع ىلاعت هللا ىؤر ىراصنالا ىوبأ

 تام اذكو ىردلا نبابىدنفأ ىتطصم مالسالا خيش تام هجملا ىذ عنباس قو

 ٍفالخ علصلا اذه تارضم نمو. ىدنفأ ديعس دمع قيسالا :مالسالا خيش

 ةيرجلاب دي راجتلااهنفس روحا ورلل تكررت ناتييبجرك نأ ركذام
 ةياج تحت ,نايغيو قالفا دالءل تازايتما ضعب؛ءاطعاو دوسالا رحبلاب ةماتلا



 :١7 ) ةنيلعلا ةلوذلا غران (

 رباد عطقو ةيلخاذلا تاحالصالاب ةلوذلا تّمها [1 4 ةنتسس ىو  ايسورلا

 ىلا اهنمو ةكع ىلا ركاسعلا ارو ارب تلسزاف دالسلا مع ناك ىذلا داسؤلا

 ضعب ءاج ماعلا اذه ىو نيب رمصملا ءارمالا نيدانو امهحالصال رضُمو ماشلا

 ردصلا لزع دقو هجغب هلوط ةيارس ىف ةلوذلا مهتفيضف ةناتسالا ىلا مي رق ءاسهأ

 لاعفأ نمو نئاغضلا نم مالسالا خيش"نييو هش لصح ام تدشن مظعالا

 ردصلا ىادختك شو رد اغادجم هلدب نيعؤ مظعالا ردصلا رهص ىبلخ ليعانا

 مالسالا خيش لزع اموي نيرتشعو نينثا دعبو ةزازولا ةيترب هيلع منأو كاعلا

 ردنياب ماخ ردغو'ملظ ماعلا اذه ىفو .ملاص نبا نيفأ ىدنفأ دم هلدب نيعو

 نادونقلا ةلودلا تنيعف هتسنيدان' نع ةالولا زجعو اهنأ دمع ضؤوع وه ىذلا

 ىو  مددعأف هرد ئرك أ برق ىف هناوعأبو هير فظف ىزاغلا اشاب نسنح

 ةه+ ىف ناربالا كلامم ليك و ناخ ميركلا دنع سهأ لختفتسا ! | [40 ةئس

 ةهجىلع هدي تلاطف مّدقت مناخ وقزدانو بس امهط ةئطلسلا وز دعب زاريش

 لثم رئاثعلا تاوكيب عم اوذختيل افلأ .نيعبرأ هيلا ةاوذلا:تلسراف-هرضبو ذادغب

 لزع مث. ةريشعو اكيب رشع ةسجن نم رثك أ وه امم سو ريمو ؤايجكهرق ةريشع

 ةكرح نارهظ [14) ةئس ىفو ىنذنرد اشاب دجم هلدب نيغو مظعالا ردصلا

 نارياَنيبو ةلودلانين برحلا تكيتشا املهنا ثيح ايسورلا سئاسد نم نا ريا

 تاراسكتا تلاوت 1134+ ةنس ىو دهعلل اضقن تانلط ايمو رلا تيلظ

 لودلا ءارغدل تاركذم ةلودلا تلسزاف ايسورلا تابلط تذتشاو نيبنا ريالا

 نفس سج طايتحالا باب نم تلسرأ مث. ائيرتك تاملظ ذاسفو اهقوقح نايستب

 منأو نييرحبكملا امنأ انأ 50- هلدب نيعو مظعالا ردضصلا لْزرَعَو ميرق ىلا ةمدرح

 ماوزالا تراثف ةروم ىف نثاسالا تسد اينسورلا نا مث :ةزازولا ةسترب هيلع

 ةاصعلا لمث تتشف ىزاغلا اشاب نسح نادومقلا 1137 ةئس ىف ةلودلا تاسراف

 اهلوبق نكميال نادغبو قالفالاو ميرقلا صوصخب تابلط تمّدق ايسورلا نأ مث
 |1565 ةئس ىفو رادحلشلا اشاي دجم ديسلا هلدب نيعو مظعالا رددلا لعق



 اا /6 (لوالا ديجلا دبع ناطلسلا )

 تاب رع نم اقلأ ني ريشعو س# نم رثك أ هرضبو دادسغب ىلاو اشاب ناسولس دايأ

 ةناتتسالا ىلا مهئاسئر رثكأ سؤز لسرأو مهركذ مّدقتملا ءايقثالا فئاوطو

 لب ةلوذلا لقت ملف نادغب و قالفأ ىف اهل نيلصنق ايسو رلا تبلط كلذ ءانثأ ىو

 رد_صلا اشان دسم دنسلا تام 11340. ةئنس ىفو طقذف هرتسلس ىف الصنق تليق

 لاحفتسا كلذ ىقعأو قبسالا مظءالا ردصلا تزع اشاب دمت هلدب نيعو مظعالا

 ةهج نم اهدي تحت او راص نذلا نيمئسأ| فئاوط ضعب لظ ىف امسورلار ورش

 اًضقن ميرق اع ىارك ةلود تازء يد ىرخأ ةهح نم ميرق ءارهأ نيب داسفالاو

 ةليسولا هذه ىلع ءانبف' كلذ ىلاهالا لبقي لف ىارك نيهاش هلدب تنيعو ةدهاعلل

 امأ اهتلتحا 1137+“ ةئنس ىو ' "عرق ىلا لاخلا ىف اهركاسع تقاس ةدسافلا

 هنوره ايسورلا تذختاف نامط ةهجيىلا بره هنأف انسورلا عيفص ىارك نيهاش

 امأ اهمنف نيلسملا نايعأ نم افولاو نانلا ةلئاع ند نيريثكلا تلتقف اهل ةناها

 عطقف سدور ةريزج ىلا أجتلاف الوأ ايسو رلل هدايقثا ىلع مدن هناف ىارك نيهاش

 فسوب ايناملأ روطاربما عم اني رتك تدحتا |[ 40 ةنس ىفو هسأر ىلاهالا

 تايلطلا هذه ةلودلا تدر ١ [9 ةئس ىو دودحلا ريبغت ةلودلا نم ايلطو ىناثلا

 ناقفتملا نلعأو فلخلا ٌدمْدا 11494 ةنس ىفو ةيبرحلا تازيهجتلاب تتهاو

 قرط داحياب ةلودلا لاجر متهاف اي رتسؤأ امهيلاضناو برحلا نالعاو دهعلا ضقنب

 ايسورلا ءاليتسا نم قبس امل ارظن حوسأر يغ اودحيإف لودلا ىدحاعم قاغتالل

 قزاغلا اشاب نسح نادويقلا بهذ 12٠١ ةنس ىفو مّدقت اكاهدالب بلغأ ىلع

 ىسورلا شيملا امأ اهيمدق نوربلق ةعلق ىلع محه مث هزاغوب ّدسو ىزوأ رحيما

 ةيلامثلا ةيبرغلا دودحلا ىف محه ايرتسوأ شدج كلذكو ةنوطلا رهن ربع هناف

 هناف انرتسوأ شدج مامأ ىذلا مسقلا امأ نيمسق اهشدج يسقت ىلا ةلودلا ترطضاف

 ةعلق ىلع ىلوتساو هانأ ىمبور شدج نم دادماب اذا و ارهاب اراصتنا رصتتا

 ةناعم مدعلف ىزوأ ةعلق نيقفتملا شج رصاح |[ | ةاسىفو نيتوخ

 نينا ءادعالا شدجناكو احيذ افلأ نب رش ءواس+جاواتقو اهملعاول وةسا اهتاماكحةسا

 ع7 .قافتالا



 (ةيلغلا ةلودلا حيران ) ١

 نييقاجوالا ميلعت ىف مظعالا ردصلا اشاي فسوي دهتجا +1٠ ةتسىفو الأ

 ناطلسلا تغا 16. ةنس ىفؤ اوطع مهنكلو ةِسرخلا نؤنفلا مهلاجرو

 ةئس 3+ رمعلا نم اغلان تام ليلق دعب و. ض رذ ةلاخلا هده نم لوالا ديجلا دمع

 قاثلا دوو عبارلا ئطضم دالوالا نم هلو همركؤ هنمب ةعساو ةجحز هللا هجر

 د( مهتاهجو كواملا و ءاسمالا نم لوالا ديجلا دع ناطلسلا ىرضاعم ءامسأل

 نوبروب ةيليماف نم ريشع سداسلا ىول
 ةيناثلا اني رتك

 رؤناه ةيليماف نم ثلاثلا حروج
 نوبروب ةيليماف نم عنارلا لزاش

 ةيرام مث ستاقارب ةيليماف نم .ىناثلا وردي

 كلاثلا واتسوك

 غر وب ندنوأ ةيليماف نم عيارلا نايتسرق جورونو كرهناد

 نوب روب ةيليماف نم عبارلا ودناندرف ,. . هيلجسولوبان

 ىناثلا مذ همأ

 اثلا ندسراو 66 ديلا



 ( كلاثلا ملس ناطلسلا م(
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 قفاوملا [2.ز* ةئس بحجر رشع ىناث ىف سا>و 11/056 ةذس هيلا راشملا دلو

 ةرشعع ست هتنطلس ةّدمو ةنش نب رعشعو ايناممرملا ند الاب ةيداليم | ايري هدفه

 نسانلا رشبتساف اظقيتم اهسدن انيطف ةكلمملا ىلع ارودغ ناكو روسكو ةنس

 اوصع نيب ريكا ل ناو قاسو مدق ىلع لزت مل يرحلا نا مّدقت دقو هتيلوتب

 ناعهذلاىلع مزعوةيب رملا تازيهجتلا ف ناطلسلا دمتءاف مظءالاررصلا اشابفسوب

 ءااكولا الو ءارزولا و ملف تناك مةلودلا ةوطس ةداعال بردحلا ىلا هسفنب

 نسخ نادويقلا لزع ىف اومبست مث تامثلا نومه ع شيدحلا ناب هوحصتو هياهذب

 ىلدير كل اب نيسح هلدب نيعو ه خمز لاحر مظعأ ع نم ناك ىذلا ىزاغلا اش ا

 ةنمفس ةرشع سمخ دوسالا رحيل ل|ىف ةنسلا هذهنم ةدعقلا رهشىف ةفانودلاب ما

 ىلس رأ 3 ايعمذ 5 ارملاب نك < (ىز وأ) ة ةعلق برق ىلا هلوصولو محملا راغص ةدب رح

 نم اهتوزلا بكاره جيارخال ةعدخ ةعلقلا بيرق ىلا شاب هحناق ىهبملا بكرملا

 راغصةبب رخ نفس ةلمحو نيتقرفب ةنمفشلا هذه ةدراطع 0 و اوعدخناف ائدملا

 ملف برها تكتشا نيكلا نم اوبرق الف ةيرحبلا رك اسعلا ند زيثكو مجحلا

 ةهجنم امأ ةناتسالا ىلا داع دربلا دادتنشالو ليلقلا الا ءادعالا نقش نم جني

 ةصالقةهج مامأ ىركسع فالآ ةعبرأ لسرأ مظعالا ردصلا اشاب فسوب نافربلا

 تناكو هترثكل ةريثكو دعلا تايغلت تناكو برحلا تدتشاف نادغب تاقحام نم

 نم ىّتإ امو مهباحساو نييسورلا ةفرعمب اهلوح امو ةصالق ةدلب قارحا ةجيتنلا

 ةدانن فالآ ةعبرأ ناف 1 ةهجنمو اذه مظعالا ردصلاىلا داع فالآ ةعب رالا

 لاّوُش رمش ىفو ايرتسوأ رك اسع ىلع تو>ا ىف اورصتنا ىراوسش فالآ ةسجنو

 ةيلعلاةلودلا نأ طرب قافتالا هلودلاىلع جوسأ ةلود تذرع ةيلاملا ةئسلا نه

 لزع كلذ ءانثأ فو كلذب ةدهاعملا ىلع اتعقوف سيك ف لأ نيرشع اهل عفدت
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 (ةِيلعلا ةلودلا يرانا) >5-دذِ,

 ةعقوم تاصح ُ نيدو ركع اشاب نسح هلدب نيعو تلا ردصلا اشاب فسول

 1 اسعوم 5 ةقرذ نيبو در لا اشان نافع ةدايقب نيينافثع غلآ نب رمع نيب ةميرح

 كلذناكو ة هدد رح ثامهم عايضد ءادعالا راصتنا ة هدم دم تا 0 ايرتسوأو اسسورلا

 رادرع لا اشاب نسح 0 |[, ةئسل او ةوك لا ايلا ريبدت ءوس نم

 ءادع الا نم ماقتنالل هوازول م لح ىلا سشكتداك شاب ىطصم ةدامقب اغلأ نيس

 ءوسنمو ةّدشب بردا تءقوذ مهرثآ ىلء وهو هرك ذ مّدقتملا ! داب نافع راث' ذخأو

 نمثااثلا ىفو نيتلودلا رك اسع تيلغت تاطايت>الا مدعو ةيبرملا تارييدتلا

 رسقياسلا نادوبقلا ىزاغلا اشاب نسح نيب برحلا تكشُشا [؟١ع ةنس مرح

 ةيلكدلا هركاسعب ريهشلا ىسورلا نيكمتوب لارثملا نيبو ليعامسا تاهج ركسع

 فس الا, نكل نيقباسلا امهتاراصتنا ىلع اقئاف اراصتنا ىزاغلا اشاب ىس> رصتتناف

 | نرتسوأ تلوهماو ىرخأ_ تاهحب ىف نانرك قا. ىلع هلمتسالا_ ترصتتا ايسورلا نأ

 نسح هلدب نيعو لزع هيلع ءانيف مظعالا ردصلا ةطقن ىف اذهو اذه دارغلب ىلع

 قوت ىتح هتراز و نم ليلق ضمب ل فس الل نكللو هيلا راشملا نادومقلا ىزاغلا اشاب

 ةلود امأ ىلتحسور اشاب نسح هلدب نيعو ىجلا ءادب 16.5 ةنسبجر ١4 ىف

 ناف رحبلا ههح نم امأو ايسورلا عب عم تحاطصاو د وعلا تضقن اهنأف حوسأ

 ءادعالا ىلع ضيبا الا رحملا ّق انا ىل رئازملا نادومقلا اشان ىلع ديلا

 تلوتبا هثم مم ىفو ىلك ةعلق ىلع امسو رلا تلوتسا رغص روش نم ؟١| ىفو

 ىجقاسيا ىل+ هنم 2 فو ىجلوطىلع تلوتسا لوالا عبر 4 ىفو هنسيلع

 لاقي و. ةليهم ةعقاو تلصح لوالا نوناك ١١ قفاوملارخ الا عسر |1 ىو

 تاوتسا ءادسعالا ركسع ةرثك نم اريسخأو ليسلاك ضرالا ىلع لاس مدلا نأ

 مدعأ ةرخ ” الا ىداج ن م تم املا هليل و 4 لع ءانمؤ ليعاما ةعلق ىلع ايسو رلا

 اشاب فشسون نيع اموب ةرشع عضب دعبو م انءالا ردصلا ىلة>سو رلا اشاب نسح

 تناك ث رح هلم ريغ ىف مظعالا ردصلا لتق نأ ليقو ىنبسالا مظعالا ردضلا

 ةيبرهلا تاريبدتلاو تاروانملا ف أطخأ هنأ ليقو ادج ةريثك ءادعالا رك اسع



 ١ بهذ (ثلاثلا مييلس ناطلسلا )

 ضعب ةسايس تريغتو اسنرف ةيلحاد ىف مظع لالعشا لكامل اج ةكش لو

 ارتلجنا تدحتاف ةيلعلا ةلودلا نع يرحلا فك تيغر اهنأف ايرتسوأ اهنم لودلا

 كرت هنوعضمو حلصلا ىف ايسورلاو ةيلعلا ةلودلا نيب اهذ اولخادتو اهعم ايسوربو

 |؟.0 ةنس ىفو ةلودلل قابلا ةداعاو ايسورلل ةيباراس و نابوقو يرق دالب

 ةيروهجلاىلا اهليوحت و ةيكواملا ودعو هتجوزو اهكلم لتق اسنرف لالتحا نم جنن

 نرقتلاو ةدوملا راهظاهتسايس لوأ ناكو ريهشلات ربانوب نويلبان لارتملا اهسيئرو

 طابضو نوسدئهم هعمو اريغس هل لسزاف يلس ناطلسلانأش ميظعتو ةيلعلا ةلودال

 ضعبو رانك 0و تاودان هناخسرتلل كباسمو ساصمو ن ولبعمو هبيكوطو

 شحجسترت وهو مسج رطخو مظع لع ىلع مزع هناف لس ناطلسلا امأ عقاد.

 ماظعلا رودصلاو نبيرادرسلا نم ةلومعملا رضاحملا نم كلذو دب دح ماظن ىلع ةلودلا

 ناكمامدع وثو قعملا ةددتم اهلكو ىدحال رضاحلا كالت رادقمو شرحلا| ءاسورو

 نوششخ نوقلاسلا نيطالتلا ناكو ماظنلا دسافلا شدحلا اذهب ءادعالا ةمواقم

 ردصلا اموي لاق ىتح نيب رجيكيلا نم افوخ ةريطخلا ةلأسملا هذه ركذ ىف لوخدلا

 رصعلا اذه ىف عفئي ال شيجلا اذه نأ مدنفأ ثلاثلا ىطصم ناطلسلل مظعالا

 له الاعثو انيم رظنو ناطلسلا شهدناف ديددلا ماظنلا ذاحنا نم ىروريضو

 مظع انشدج نا لاق مث نيب رجيكملل لوقلا اذه ىُدقي نم هرضغم ىف دوجوم

 نسلجيلا اذه دءب و توكسلان مظعالا ردصلا ىلا زغو ربخلا اذه ءافخا كلذب ديري

 امأو رطخملا هنم ىذخي امظع الوق تلق كنا هل لاقو هدرغم مظعالا ردصلا ىلط

 شيلا لالثخا ةلأسم ىف ةديدع نيئشب ةنظلسلا ىتيلوت لبق نم ةريح ىنف انأ

 امويلأسمث حو رقلاك فوج ىف ءادلا اذه: ىخأ ةمظعلا تارطتنلا نم افوخ نكملو

 ماهقتسالا لوبق ىلع ديدخلا ماظنلا ق لوقت اذام انرحيكي ةلودلا لاحر قم

 ماظنلا ذاختا نأ يهغتلا كلذب دب ري رفكت نلو انرفكام اننأ هءاوجناكف ةفاطللاب

 هذه كتف زاحيالا ىلع ىتبم اذه انناك نا ثيحو .رفكلا نم يرض ديدسخلا

 نك سه ةراطخو دندحلا ماظنلل نيب رجيكملا:ةهارك ةجرد.ناسنالا ررصتل ةرامعلا



 .١4 ةيلعلا ةلودلا خراتز (

 لكشو رطخلا اذه ةعممم يلس ناطلسلا محتقاف ةديدعلا نينسلا هذه ىف ةلودلا

 امنا اشاب نجرلا دنع ةساثرب كلتف> دنول ىف ديدحلا ماظنلا بولسأ ىلع ةدايب ايالأ

 ةصصخملا تافورصملا تناك تكتتلا ةدايزاو ماعلاو صاخملا نع اموتكم كلذ ناك

 6١06| ةننش ىو ةيارس دراوم نم ضعنلاو ناطلسلا فرط نم ضعبلا كلذل

 [2 ٠1 ةتسا فو ١ انزاوأ تانوكح بلغأعم تاعزانمو تاشقاتم ترئانو نم لصخ

 تربانوب ةيروهجلا سيئر دارأ ىت> ارتل او اسن رف نيب ءادععلاو فالثلا ٌدَتْشا

 تاحالصالاب لس ناطلسلا مها 121١ ةنس ىفو دنهلا ىلع ارئاحنا قيرط عطق

 اع1١1 ةنسفو. ةمظتنم ةمظع ةغانود أشنأو ارحبو ارب ةيب رملا ةيوقتوةيلخادلا

 ماظنلا بولس ىلع تاقالشقلا ىف ةيب رحلا نونفلا نيب رحيكيلا ملعتب ناطلسلا هأ

 |21؟ ةنس فو .مّدقت [تارطآملاو نتفلا نم افوخ هعسا زيغىلع نكل ديدحلا

 نايصعلاو نتفلا د ىف رهظو قاقشلا كليلامملابْنيفو رعما مد؟تاوكملا نيب لض>ح

 نيلسملا نمةدندع افولأ اولتقو نيفي رشلا نيمرخلا اولخد ىتح نييباهولا ةليمق نم

 اينابلا ىف ىلنلددرد اشاب ىلع ىدع كلذكو هتيدان' اوعئمّتح جملا قي رط اوءطقو

 ةيلكر كاسعي رصمىلا ترايانوب بهذ 1 [” ةنس قو نايصعلاب ةروءىلاهأ كرحو

 نمؤم هنأو كيلامملا بيدأتل تآ هنأ هنومذم ءادعلاو رصم ىلاهال اياوج بتكو

 تايراحمكيلاهملا نيب و هنيب عقوف هرخآ ىلا يلس ناطلسال قي دصو هلوسرو هللا

 ىتح عئاقولا لكرخاوأىف اومرتتا مهماظن ءوسو مهتلكق رفتلو ةديدع تاشوانمو

 ىف بضغو شهدنا يلس ناطلسلا كلذ غلب املف ةرهاقلا اسنرف رك اسع تلتلا

 هريشتب و هل ةدوملاو صالخالا تراي انو راهظا رار كت: نخ هشاهدنا امأ دخاو نآ

 مىظعتو ةيواسن رفلا عئاقولاب ربخملا هيلا لهي نأ لبق راصتتا لك بقع هلابا و

 هذهب لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر د# ليكوب هن ودعم تايا ودي ناطلسشلا

 فسوب لسرأ مث هدالب ىف ةيبنجالا ركاسعلا لوخدلف هيضغ امأو امانت ظافلالا

 رصتناةيبرحعئاقو دعب و ارب ركاسعب رصمىلا اهتمو ماشلا ىلا مظعالا رذصلا اشاب

 ىطعي نأ طرش ىلع اوحاطصاف حلصلا اويلط ىت> نيبواسنرفلا ىلع اّثاب فسوي



 ١81 ( ثلاثلا بلس ناطلسلا )

 لص الا هلأ ظارشب لدم نع ءالخل او: ةزك سنع اهنا امون نيف رأاو ىدعا اداعت

 فسوي داعأ قاغتالا اذه ىلع ءاتبف .. مهل رصم ىلاهأ نم ءازهتسا الو ةناها

 مهركاسع تءّةجا الف ةليلق ةمذرشب وه قبو ماشلا ىلا ركاسعلا ىلغأ اا

 طورش جفلاخ مكتنأ هيف لوقي مظعالا ردصلل اغالب مهدئاق لسرأ لاتقال اودعتساو

 ىوكشلامكل انمّدقك ةديدع اراره انركاسع ازناهأريضم ىلاهأ تأ ثدح حلصلا

 ىلع محه لعفغلابو اب اوزرتسا نم بيدأتا رصم نم يرخن ال اذلذ امتاقوأ ىف

 ىلع ردقب شِض ىلاهالا ضءب نم ةناعاب ةلملقلا م مظعالا ردصلا عفادق ردم

 رصم نوب واسن ر غلا لخدو ماشلا ىلا داعذ اددعو اددغ ركل شدا ةمواقم

 ايسورلا عم اودتاو ةيلعلا ةلودلا نادغن و قالفأ ماكح ناخ 12154 ةئس ىفو

 نيتكلمملا اهلالتحال ةصرفو ةليسو ةلأسملا هذه ايسورلا تذخاف ةلودلا مهتلزعف

 نيب واسئرفلا كرت و كانه نييسورلا ةيراح؟ أو ناطلاسلا ىضغف نيتروكذملا

 نلاغلا ىف تناك ايراكعو تاشوانم تلص> عام ةنس ىو اتقوم رصم

 اهتعنقأف ةلودلا نيبو ايشورلا نيب ارتلجنا تاخنادت 081+ .ةنس فو الاحس

 ٍتيحسو تابقف اسن رفوخل اهعم امهداحتاو اتقوم ةيلعلا ةلودلا كرتب امسورلا

 رصمىلا مظعالا ردصلا اش ابفسوب ناطاسلا كسول م ثإالثلا قفغتاو اهركاسع

 بكا|ىع ضعبس شددج نم ةقرف ارتلخنا تلظبرأ كلذكو ماشلا قد رط نم شد

 رصتناف روك ذملا قافتالا ىلع ءانب مظعالا ردصلا عم داحتالل رصم ىلا ةببرح

 ةيمواعملو رصم نع مهولجأو نييواسنرفلا ىلع ارحبي ارئاكاو ارب مظعالا ردصلا

 جيرات اهتم دقم فو ةيبرعلا عراوتلا نم نييرصملا انناوخال عئاقولا هذه

 ميلس ناطلسلا ةلباصع تراب انوب عرسأ كلذ دعب و ركذ امب انيفتكا قربحلا

 اسنرف وعم ىلا ةهجوم ارتلكنا ضارغأ تناكامل نكل ناطلسلا هنم لمقف

 تمحهف هيلع اندحتاو ملس ناطاسلا ىلع ايسورلاو ىه تيضغ مّدقت اك

 زاغوب ىف اهبك اه تلخدأ اهتاف ارتلجن ا امأو اًرحيو ارب ةلودلا دالب ىلع ايسورلا

 ليندردلا زاغو ىأ ةعلق قانح تاماكحتسا ميلست ناطلسلا نم تبلطو ةناتسالا

 عا/ قافتالا



 (ةيلعلا ةلودلا خران) 000

 امهعم فتن ناو امسورلل نادغب و قالفا دالب ملستو اهلا ةلودلا ةمانودو

 ىف نارطضا لصحف نفسلا عفادمب ةناتسسالا برضت الاو اسن رف ةنراكم لع

 تب اث ناك هنأف ميلس ناطلسل )| امأو مدنلاو ءانلا ةفثاطل ةيناطلس لا ةبارسلا

 وه ىذلا نقلا سقر نهذ ىلاعلا بانا ةرك ذملا هذه تلصو الق شاخلا

 كلذ هريخأو ةناتسالاباسنرف ريفسنابتسسنلا اذه انرصعىف ةيجرانملا رظان هيام
 ريغسلا هل لاقف مكبس الا ىهام نيتلودلا نيتاه نم ةوادعلا هذه نأ هك لاقو
 هذه نال ةمدقلا اهتمظعو ةلودلا, قيلي ال تف ازملا هذه نم مكف ا نأ

 ضعب ريثأتك اه اب رضريثأتف اهبرضتاهن أ الدج انلنس ولو هناتسالا .ب رضتال نفسلا
 ىلع عفادملا بيكرت مزلي كلذ عمو ةنس لكى ةناتسالاب لصحت ىتلا قئارملا
 دقع هناف ملس ناطاسلا امأ قرط نم نيسدنهملا لسزأ انأ اهو زاغوبلا ىناوط

 نا ثيح ءارالا بعشت و ليقو لاق دعبو مهثار 1 ءادبا هئاضدأ نم تلظو اسلم
 2 و عحجراقر.و لم مهضعي نأ لاقو ريخالا لوقلا تاطلسلا مجر اهرب وتدعي تايلطلا ليقن اننا لاق مهمضعي
 راهظا مدعو اليل ىباوطلاب عفادملا ب تبيكرتب لاخلا ضف مزلأ لمملاو مزليتابثلا
 هذه ةرشابمل هعم نع هسفنب اسنرف ريغس بهذو كلذفف اودهت<اف اراهن كلذ نم ْئث

 نع ةيواجلا ةّدشو حاخلاب ىزيلجنالا لاريمالا بلظ غانأ ةثالث دعب و لام الا
 لسرأ مم تاماكحتسالا ظنت تح اكلسفيوستلا ملسناطلسلا ٍذَداِف هتايلط
 ْ اتناكن يل ودلا نأ هنومذم هتايلط نع هنواكم ةغصب اريخ ىزيلخنالا لاريمالل

 ديدبتو تغب زاغوملا ىف كل وخ دف. ةناتسالا زاغوب باب ىلع تناكم كيك !يمومالبس
 اذلخ ة ةبث انسنالل رياغم م 4 انتءانودو انتاماكحتساا م مل سلا بلطو بريضلاب ةناتيجلا

 عفا دملا ةرثكف لاوحالا رب رامغلا لاريمالا ىأرالف زاقينلا زم كننفسن نرخ ملام واجأال

 ةعلق قانح ىل ىلا ام. لصو املو ةنانسإلا مامأ نم هنفسإ توتا زازونلا كارب َّ

 اسفن نوعنرأو ةئاّمسي نيتنيفس اهنم تقرغاف هنفس تاماكحتسالا عفادم.تب ربط
 نفساتةرحاف ايسورلاو هرتلخلا ةمئانود تدختا | ةنسوأ [؟ 0 ةنس ىفو

 اهتغانودةلودلا تاسرأا [عاو: ةئس فو نوراوأ ىف ةيسار تناك ىلا ةلودلا



 ١ مع ( كلاثلا ملس ناطلسلا ٠١

 زاغوبلا دسلت تأ ىلا ةيسورلا ةفانوذلا عم برخلا تكستشاو ليئدردلا زاغؤب ىلا

 لحاوسىلا تدهذ اهناف هرتاكذنا نقس امأ ايسورلا نفس تحسنا لاتق دعنو

 اهتابيرخ تعقو 12. ةنس ىفو ةريخالا ىلع تاوثسا و ةيردنكساو ماشلا

 نوترمضملا رصتناف 1661 ةنسكلذ نأك ليقو ديشرفف نيد رصحلا رك اسعلا نيبو

 ةيزددكدا نمواهنم زيلكتالا رح سنا مث كانهيلا اهملاو اشانىلعدهت ىهذو اهيل

 اهليصافت رك ذى ليوطتلا نع انرصتقاةيب رعلا خي راوتلا نم عئاقولا هذهةيمواعلو

 هدو ىلع جيراوتلا ضعب قف ترك ش ةيضاملا تاوئس عضيلا عئاقو (هيينت)

 دقو الا سل عئاقولا ةيمواعم وه تاذلاب دوصقملاو ريخأتلاو ميدقتلا ف فلاغم

 تقوفو ككشفج دنول ىف ديدملا ماظنلا ىلع ايالأ لكش ملس ناطلسلا نأ مّرقت

 ام وثكم كلذ ناكورادكسا ىايالأ اضيأ لكسش مث رن فالآ ةينامث غلب بيرق

 أ ايسورلاو ةلودلا نيب برحلا تّدَتشا الف ناكمالا سح نيب رجيكيلا نع

 نجرلاد.ع مهب بهذف ب رخلا عقاومىلا ديدجلاماظتلا ركاسعلاسراب ياسناطل لا

 ملسناطلسااكلذغلب املو اراره ايسورلا قرذ نم مهمفعض ىلع اورصتتناف اشاب

 نيب رجيكيلا نيب ربنا اذه عيشأ امل فسالل نكل مهت دايز ىف متهاو ادج حرف
 |2م2ع ةنسىفو ليقو لاق مهيب لصحو دسالاو ةريغلا حور مه تثعننا

 عييشأ هنا هنومضم اناوج رادرسلل ناطلسلا لسراف . مم لئالقلا تّدتشأ

 ثيخ كلذ روصتي فيكف ديدحلا ماظنلا نم نيب رحيكيلا ىق ةريسغلا لوصح

 ديدجلا ماظنلا امأ اهنأش ةعفر ىف مهل لضفلاو ةلودلا لاجر صاوخ مهنأ

 هنن شدحلا ةناعتسال ىرسملا نق ىف صوص يلعتب ةمالا نم قي رف الا وه اخ

 نف رثك أ ذنم ةيبرلا عئاقولا رثك أ ى نيبلاغلا ةريثكتا ءادعالا ةم اقم ىلع

 ىندأ لوص> .مدغلف ةإيلق ريغ اعالقو ادالب ةلودلا كالمأ نم:اوذلس ىتح ترق

 ءايقشالا ىدل اذه رغب لذ كلذمهيهغت مزلي نيب رجيكملا انذالوأ صخأ نيب سواسو

 سئاسدلا ثاك ايتزالا هذه ساسأ ناك دقلو اودرمت و انامغط !وداز لب عشب مهنم

 [ سانلا لاغتشا وه ءالب لك ل_دأ نأ ىاكلا اذه لوأ ىف انلق دقو ةيبنجالا



 (ةيلعلا ةلؤذلا خيرات ) م4

 ناف ةيدنجالا سئاسدلا نم اما لقعت الو مرت الب مالكلا غرافو لوقلا وغلب

 ةناتسالا مامأ ارتلكنا نفس دوجو ءانثأ ىف لاق اسن رف ريفس نابتسنس ويسملا

 نم هس ءانب وه نفسلاهذه ر وضح نا نيب رجيكملا اغأ ناولهبلا اغأ نيس

 حص دقتعا روك ذملا اغالا لهجاذ زيلكنالا ىلا نيلابملا ةلودلا لاجر ضعب

 اًئناطاس نأو اينف وكسملا و زيلكنالا نأ ةيركسعلا عقاوملا ف لودقي راصو كلذ

 ءادعالل ةناتسالا اوس نأدعب نينئانملا ءالؤه ناو ىودج ريغ ىف بعتي مظعالا

 كلذ رركي راصو ناطلسال نيب رقملا ةملكلا ب احصأ كلذب عرقي اكولمآناؤوكي

 نأ هلا راشملا اغالللاق مهذب نأ ليق زيلكتالا ةراغس لاجر كلذ غلب الف ائاع

 ايس ورلا نفس نأو ةلودلا لاجر ضعب نم ةوعدب وه ةناتس الل نفسلاب انر وضح
 عفر ريصي اثنفس اهعاتجا دعبو ةناتتسالا.ىلا دو الا رخبلا نما أت نأ تداك

 مل مهظح نسح نم نكل مهلدب دي دجلا ماظنلا ركسعلا ة ةماقاو نيب رحيكنلا
 ىتح هداف ىف ظيغلا بيهل لعتشا هنأ الا روكذملا اغاالا نم ناكاخ كلذ م
 ةءوره اذ املس الح ناك هناخ ٌرِلَس ناطانلاا امأَو نيير كم ملا عيجب كلذ مع

 لا وقالا هذه نم جتنف هلاجر نع ايش كي ال ناك و وفعلا و مفصلل الايم اقوفش
 ةلو دلا ةيبصمو ىنأي ام ىلع رباك الا نم ني ريثكلا لتقو هلتق مث هعلخ ةغرافلا
 مالا ىف غرافلا م الكلا ىف اذا هناب لوقلا رركأ اذلف دي دحلا ماظنلا وغل نم
 داز هنأ مث ةسايسلا نسح نم نكي كلذ نم مهعنخ اهبتاصم ة رثكل ايبس نوكي

 نمورفكلاب مهنومريو ديدجلا ماظنلا ركاسع نورقحي اوراصو نييرجيكيلا ظيغ
 خيشلاو ىمظعلا ةرادصلا ماقم مئتاق هسوكلا اشابىموم نا تقولا ُكاذ علاطعوس
 نع كلذ ناتكيو دي دحلا ماظنلا ناهركي اناكمالس الا خيش حرعالا هللا اطع
 [هدسح عقاولا فال * مهرامخأب هراريخو هرارسارءامقشالا نا ربخيو يل س ناطاسلا

 ناكو هيصنم ىضتقم نيطالسلل مزالملا اشاب ىموم اص وصخ امهتسايس قفاون
 جن رفالا ىز ىف اولخد نمي مطالتخا زو له نيب رجيكملل لوقي اشايلا اذه
 ةقاجلا ران تاعتشاف دب دحلا ماظنلا رك اسع كلذب ىنعي مهيد نع اوجرخو



 6١ه ( ثلاثلا' لس ناطلسلا )

 لهأ ايتخاف (ىجقابق ) هل لاقي نم ةماعزب تاديم ت1 ىف اوعةجاف مههف ظيغلاو

 نييدانملا ءايقشالا لسرأو مهنيك اكد راجتلا لفقو مهتوبب ىف ىدالاو ةمشملا

 هلاغشأ نع د أ رخأتيال مهتادانم ىف اولاقو اشاب ىموم لثم ءاربكلا تاملعتب

 هيلع ءانيف ةلودلا ماظنو هللا دامع ةحارل وه انماق امنا دحال ررض ائم لصحي الو

 ديدجلا ماظنلا رك اسعنم.ءامقشالا فوخ نمو نيك اك دلا اوحتفو سائلا نأمطا

 ىفو ةرثكب اوعمجت فالآ ةثالث وحن رادكسا تاهج ىف منم ادوجوم نأك ثيح

 هناهلهتسارحل ديدجلا ماظنلا ركاسع رضحأ و ناطلسلا ريداقملا تدعاسول عقاولا

 مهاربا) هنم نويلطي ناطلسلل اواسرأ مهنأم نوكي رّدقام نكلو اوقرفتوءايقشالا

 ىادختك ىدنفأ شدو ةيرحملارظانىدنفأ ميهاربا ياحلاو ىادختكلا سن ىدنفأ

 دجأو ةيجرانملا رظان ىأ بالا سيئر ليكو ئصىدنفأ دجأو نويامهلا ناك

 اغأ فسويو ةناخيرضلا نيمأ ىدنفأ ركباابأو (1) ديدخلا دارثالا رادرتفد كب

 نويامهلا () نوردنأ لاجرنم رسلا تاك ىدنفأ دجأو ناطلسلاة دلاو ىادختك

 (نيسردملا نم ىدنفأهّللا فطاو ىبثاب ىضاتسوملا كب ركاشو ئجشبامكبدجأو

 ماظنلا اغلف ناطلسلا ىلع اذهو اذه اشاب ىموم ضرعف ديدخلا ماظنلا وغل عم

 ناك اخ ركذ امب هناتسالا ىف ىدانملا ىدانو كلذب لاخلا ءافتك ١ لمأىلع ديدملا

 الا ءايقشالا قرفت نكمم ريغ هنا ايناغ ناطلسلاىلع ضرع هنا الا اشاب ىسوم نم

 هسفن ل ثم مهبح ناك ثيح امظع انزح كلذل ناطلسلا نّر>ذ مهو رك ْدْنم مادعاب

 دلطأو ىدتفأ يهارتا جاحلاو ىادختكلا ىدتفأ هاربا نا اشاب ىسومل لاق مث

 هصالخ كانكيلما مايو دنع ارظن فرصاف دهعلا مهبو ىثب رسلا ب تاك ىدنفأ

 لوقلا اذه هعامسب انشاب ىموم قدص اخ ىلاعت هللاىلا ىب نم نهأ و نيقابلا نم

 ىاعلا بابلاىف مهقنخو ىدنفأ ركبو ىتص ىدنفأ دجأو ىدنفأ شدمم زجحو الا

 ديحولا هضرغ ناكو ءايقشالا ىلا مرسؤ ر لسرأو نويامهلا ىارسفف كب ركاشو

 ديدملا ماظنلا تافو رصمل ةّدعملاؤتادراولا وه ديدحلا ٍداريالا (1)

 ناطاسلا ةيعمو)ةيناطاسلا ةيارسلا ةمدخ مسا ()

6) 



 (ةنيلعلا ةلودلا' غران ) 5

 ديري هنا هوفرعف شساوج هءارولسزاف ىادختكلا ىدنفأ مههاربا مادعا وه

 ىلا هورضخأ ةناغاو راقتحا لكبو هيلع اوضنقو هوةجلف ءاةّشالا ربخاف ءافتخالا

 اواتةنال ءاقفرلاو ةوخخالا اهمأ مهل لاقو هعابتأ دحأ اغأ ىلع هعيتف ناديم َتآ

 ءايقشالا نيب قاثيملاو دهعلا ناكو هل:ةياقو هدمس نضو هلدبا نواتقاو ىدمس

 ىف اودهتجاف اصخش رشء دحالا ءالؤه ريغ ءوسز نوسم الو ادحأ نولتقي ال مهنا

 ىدنفأ يهاربانم عقوف فويسلاو رجاننملاب ا هواتق قّرغتيل او: هديسنع هقرفت

 اداب ىسومل هوطسو هوذخاف ريئاندضعب.و ةسفنلا رهاوذلاب ءوامم سك ىادختكلا

 تقولا كاَذف ةعبتملا لوضالاك لاملا تنب ىف هعضول أيش هنم:اوذحخأي نأ ريغ نم
 هتنايخو هتهافس ةجرد للعت اذ_مب و هسفنلا هذخأ لب لاملا تدب ىف هعضي لف

 اولاقدي دا ماظنلا ءاغلاو رك ذ نم لتق نم مهضارغأ ىلع ءايقشالا لص امل هنا

 دالوأ ىناشلا دوم ناطلسلاو عدارلا ىئظصم ناطلسلا ىلع ةظفاسحملا ديرن اننا

 اههريغ نافثع لآ ةلالس نم ىقءي ل ثيح لوالا ديجلا دمع ناطلسلا ناكسةئج

 دحأعم نييقاجوالا دحأ زوضح نم سسابال لاق لس ناطلسلا ىلع كلذ. مهضرعب و

 ادع كلذ ماظعلا ءازعلا ىنكنتسا نكل انهاظفحيل ةيارسلا ىلا ماظعلا ءامعلا

 نامثع ىعدب نم عم ريضحو لبق هناف ناظلسلا مامإ شن وردلا ظفاح ىدنفأ دمي

 ناطلسلا لسرأ كلذ دنعب و ةيارسلا ىلا: ىتيسأالا .(1) زييناكسلا سيئر اغأ

 دوهمو ىئطصف امأو هي رذبىل نكي مل ىلا. هانعم ىلاعلا نانلل هدي ظخي اياوج ميلس

 هللا ذاعم انأ اذاف ىتم امهب ىلوأ دحأ امهل نكي لو. ىدالوأ امهناف ىع دالوأ

 لخدي ل هذ ةلودلالالحمطاو انتسب لآ ةيرذضارقنال اننسنوك أ اءوسامهل ندصق

 (اهرعتتلا لاطأو ادبأ كلذ هللا: اني ري الف ءالقعلا نع الضف نيناجلا هليخم ىف اذه

 مويىلاث ىف:هنا مث كانه نودوجوملا:ءادعلا كب ىلاعلا ايلا ىف !ذه ىرقاالق

 حايصلا تقو 1286© ةنسس نم لوالا عيبر ©1 .ةنعجلا موي وه ىذلا

 ةرواشلل ىثاب ناكس اخأ فراع دوح ول مال_سالا خيش عم ةلودلا بايزأ عجا

 ركسعلا نم عون (1)



 ١ ماب ( ثلاثلا ميلس ناطلسلا )

 هذه ضف مزليف لق نم لتقو ديدللا ماظنلا ءاغلا, ترتنا ةلأسملا نأ اوررقف

 مريوذل شرشاحيلا و علا ءاطعاعم هنم بواطم وهام تفتلي ناسنالكو ةيعجلا

 ئث مهل ىتب له ءايقشالا ىأ مهلاؤس مزلي حرعالا هللا ءاطع مالسالا خيش لاقف

 اولخدلوقلا اذه اوععم الف منم ماهفتسالل نب رضاملا ضعي نهذف تابلطلا نم

 مالسالا خيش ىلا بهذو العفنم مهم ىتد رف ماق مث لادنلاو ةرواشملا ناديم ىف

 نم سانالةلودلا ماَمْز لسو كارلا لقت ريغ ميلس ناطلسلانا هل لاقو روك ذملا

 ىوتقفلا اوباطو نب ريضالا ضعب كلذ ىلع هقفاوف ىلاهالا نوملظي مهو ةملظلا

 تزع كب ىفطصم مهنم نيرضاسحلا ىتاب امأو هب مهاتفاف هعلخب مالسالا خيش نم

 اوعشؤأو علخلا ىف اوضراع ىدنفأ هداز دارصو ىدنفأ بدئمو ىدنفأ ديفحو

 مكباجأ ناطاسلا نا اولاقو علذملا اهيلع بترتي ةنيغم ءايشأ اويلطو مهعم ثحابملا

 اغأ ىنطصم ةاصعلا نم كلذ ىلع قفاوف علخلا ةلأم اوكرت اف مكتابلط لكس

 لاقدنأ الا ىجقابقلا ءاقفر نم ىلدروباب ند ناكانخ هئاقفر عانقا' دارأو ىجناغزق

 ردقي ال ن“االا دعب و هديبعو ناطلسلا نيب انيف ةيناسفتلا تلخد هنا هاتعم ام

 ةطبار لمت نأ قفوأالاف هتيدوبعب مايقلا ىلع ردقت الو اناطلس انيلع توكي نأ

 ِتآ ىف ةعومجا ركاسعلاب اذاو ةروانحملا هذه ىف مه امنيبف ةلأسملا هذهل ةنيتف

 سجل ربخلا اذه لوصوبف: ططصمناإطلسلا سالجا ىلع ةدقافلا اورق دق ناديم
 هسال>ال نويهذت ءادعلاو مكترضحنا ةاصعلاهل لاقف لمن اذاملاق مالسالا خيش

 قكياللاق رفن ةئامبت ىنكي هل اولاقف اركسعدي رأو ىدحو يهذأال انأمهل لاقف

 هيلع انف الأ نب ريثع ن وكت ةيارنسلل انلوصو نيمو ناغلأ ن-الا نمن هل اولاقف

 ىلا ركسعلا نم دحاو درف لخديال ناي مهيلع دكأو نيفلالاب مالسالا خيش ماق

 ىلا هواقفرو وه يخذف ةيارسلا باب نم برقلاب نيتيار:اوعضو هيلع ءاتيف ةنارسلا

 اديدش احرف حرفو ةفاطلو ةشاشب لكب اشاب ىفوم مهلبأق كانهو ىلاعلا بايلا

 انيدنفأ ةلباقم دعبو انأ ىثثاب ناكس عم بهذا ىدنفأ بينمل مالسالا خيش لاقف

 سالجاو مكتحارتسا نوديرب ديبعلا عيج نا هيلع اضرعأ ميلس ناطليبلا



 (ةيلعلا ةلودلا عدات) ا
 هذه نم مكن دع ارك ىوفاع ىدتفأ تدثم لاقف قطصم ناطاسلا انيدنفأ

 سأرلا ىلع لاقف لوضان الا ركسع ىضاق ىدتفأ ديفحىل# كلذ اوضرعف ةيرومألملا

 اداعفباوبالا ةقولغم اهادجوف ةيارسلاىلا امهذو روكذملا اغالاهعمو ماقو نيعلاو

 ةداعسلا راد اغأ ناوئعب ةيارسلا ىلا اهواسرأو ةركذت اوزرحف كلذب مها ربخأو

 ةنطلسلل ئطصم ناطلسلا سالجا متي تح 53 اذه قيرفت نكمال هنأ اهنومذمو

 ملعلا زي زعلا ريدقت كلذ لاق ًاهأرق الف ملس ناطلدال اهاطعأو اغالا اهذاف

 نيلْغَتْسْماؤاك م هتاف ركسعلاامأو ىئطصم ناطاسلا هللسو ةنطلسلا ات رضحأ وماقف

 نم لصح اسمع لست الو مهباط هناجا مدع مهنم انظ ناونالا علقل ماغلالا زبهجتب

 صد 3 هواتقو هيلع اوضيقف ى حشد املا رامخم كبد < اودح و مهنا يح ءاغوغل |

 ّدعملا لحملا ىلا الوالا نهذو ةيارسلا ىلا ءاذععلاو اشاب: ىسومو مالسالا خيش

 قؤت) ةي الا فصن أرقو ملس ناطلسلا ىلع ةمضكلا لوالا ضرعو اههراظتنال

 مارتجالاو ةبحملا لس ناطلسلا هل رهظاف (ءاشت نم كلملا عزنتو ءاشت نم كلملا

 ةوادع الو هتنامخ الو هل خيشلا ةوادع ةعاتسلا كلت د+ لعد ناكام ةقبقحلا ىفو

 اصوصخ مهلاجر لاوحأ ةفرعم نيطالسلا ىلع |جاولاف اشاب ىسوم ةناخو

 اهالتو ىفطصم ناطلسلا اعباي امهنامث ناك قي رط ىاب ةفرعملا ق> ميلا نيب رقملا

 سن هلاو.ان م رو نويقاح : : 4 ةيشاحملا و اناطعلا | لطاحر ون قاحوالا نلط كلذ دعو داتعملاك اهرغ

 ىنتي نأ ةمجوملا ةعمذلا ةداعلا هذه اوم نيفلاسلا نيطالسلا ضعب نأ عم

 ددبيع مهنا ثيح موي لك ديدج ناطلس سواج نيب رحبكبلا ءاهفس

 نمو شرق فلأ نينامتو ةئام ىئطصم ناطاسلا مهل قرفذ مهاردلاو ريئاندلا

 ةيلاتلا مايألا ىف مث شرق فلأ نيرشع (ءامسأ ). ةناطلسلا هتخأ فرط

 اهناف ةلودلا رومأ امأ مييلس ناطلسلا ٍبزَح نم ةلودلا لاجر نه ريثكلا اولتق

 ةمدصم ميلس ناطلسل | علخ ناكشفذ نييقاحو الا ديف تراصا مال ال ةيلكل لاب ت امخا

 ةيلخادلا ساصملانخ ةسراغو ةيلخكات لع اًدمو تئاصق هده جم ىدح ةهلودلا ىلع

 ناف ةيجراتا امأو اتلطم ىئطصم ناطلسلا سفاوأ ذيفنت مدع ركذام فالخ



 ١ م4 ( ثلاثلا يلس ناطلسلا )

 عمهتسايس ريغو ميلس ناطلسلا علخ ىلع ىضغ اشرف روطا ربماترابانون نومليان

 ةلودلا دالب سقت هيلع ضزرعو ايسورلا روطاربما لوالا ردنكسا عم قغتاو ةلودلا

 هيف لصح ةئاتسالا ةعقاو هغلب امل هناف براحلا شيحلا امأو 2 اقفتي مل اريخأو

 مظعالا ردصلا ىبح اشاب هاربا ءاقيا ىطصم ناطلنلا دا ارأ امل هنال ىلكر وتف

 هلدب لصالا ىرجيكيلا ىلج اشاب ئطصم نيعو لبقي مل ناك راد رسلا و

 كلظطف هتدايق ىلع ارداق طباَض كانه نكي ملو ىذوف ىف شدحلا لاو>أ تراضق

 قجحسور هدلب نم لاحلا ف بهذف. شرحا رادق ريملا اشان ىئطصم ةلودلا لاجر
 هنوكل ةئم افوخ لاخلا ف ىذوقلا تنكسف هرتسلس ىلا سراف فالآ ةسمخ

 قطصمنييعتهغلب انف هل نوكت ةيرادرسلاو ةرادصلا نأ نظي ناكو اياهم تاك

 ردصلا نم رهظ املو :هسفن ىف بضغ العف كانه لصوو رك ذلا فلاس ىلح اشاب

 قرادرسلا هل ظاغاف شيلا هيلا لامساو هرقتحا ءارربكلاو ةمظعلا مظعالا

 نبي رجيكيلا نمهلصأ نوكل ةنهادملا الو ةسايسلا نم ايش فرعي مل هنال ةلماعملا

 شرحلا داعشلذ دعبو قجسوريلا داعو لاوحالا هذه زادقريبلا لبقي لف ركذ اك

 اوعد لس ناطلسلا بزح لاحر نم تب نم ضعب نا مث. .ةي وضوفلا هتلاح ىلا

 ملسناطلسلا ةداعاو قطصم ناطلسلا علان ةناتسالل ارس رادقريبلا اشاب قطصم

 ىحقابقلا لتقل ارفن لسرأو اليل اهلخدف ركسعلا نم فالآ ةعضب هعمو ءاجذ

 داب نم نيرشعلاو عباسلا سبجلا موي فو عراشلا ىف هتثج اومرو هولتقف

 لبقو ىلاعلا نانلا ىلا ركسعلا نم هعم نع رادقريملا تفذ | 1 07 لوالا

 هءانغب نهذيل هتفيظو نم لازتعالا اشاب ىسوم دارأ ةإيلق ةّدم خزاتلا اذه

 اشايرايط هلدب نيعو هؤافعتسا لدقف نيلوتقملا لاومأو ةلودلا لام نم هب وهنملا

 رادقريبلا دوجوب نويقاجوالا مع امل مث ميلس ناطلسلا ءادعأ دلأ نم ناك ىذلا

 مث فوذلا ةّدش نم مهم لك قتخا هماب وه ىحقابقلا لتق ناو هناتسالاب

 فئاظولا ٍنايرأ نم هتلكاش ىلعناك نملك دعبأو هبصنم نم.مالسالا يش درط

 شيلا هأ نم ناكام امأو  رادقريبلا أ نم ناك ام اذه قأيس كن يدسفملا



 ) ةيلعلا ةلودلا متيرام)

 اهلايقتسال ئطضمناطلسلا ٍدعتساْفَةفي ريشلاة يا رلاب ةناتسالاىلاٍب زق ةناف وهلا

 سالجاو ىؤطصم ناطلسلا علخ ةيفيك ىف لس ناطلسلا ٍبِزج رواشتف ةداعلاك

 جو رخ هنا ىلع ىدنفأ ضار مهدخأ أر ىلعاا وقفتاف ايناث لس ناطاسلا

 مث . اشار دوادرضق ىف هغيقوت ريصي ةغي زشلا ةيازلا لابقتسال ل ناطالسلا

 اوضرءالفا ةكلت لوصح :نودب ميلس ناطلسشلا سالجال ةيازسلا ىلا نويهذب

 ناةلافسلا هذه لامعأ قيليال هانعماملاقو ليقيمل زادقريملا اشاب قطصم ىلعكلذ

 ناطلشلا ففيقوت نأ همسا: ىلع تنقأ ل مهنم لئاق لاقف . ةيناسناو فرش هل نوكي

 لافغا مزلنف اوايزأ نييلغتملا نا ثيحو قفاودال ةفيريشلا ةيارلا ةلباقم ىدل

 سالا.اذه ىف رظنلل ناطلنلا نسفن روضح شلعم دبقعد مث ناطلسلل نيب رقملا

 نينلغتملانييقاج والل نادوبقلا اشاينىلع ديشلا ةطلاخم هنا مث . كلذ ىلع اوقفتاو

 ناظلسلا ةدلاو نأ ىترهاظلا هحالصل مهبلغأ ضر. لف هلزع زادقريبلا بلط

 ىلءعرداقو ىدلوأ ضلخم هنأ هنع هيف لوقت اناوخ مظعالا ردصال تلس رأ ىطصم

 دعب انهفو ةلأسملا هذه قبب نانررادقريبلل مظعالا ردصلا لسراف هلزعت الف هظفح

 ناب هزبخي الوسر هل لسرأو بضغف رادقريبلا ىذري امب ةلودلل لباضلا وهام ىري

 اديدش ايضغبضغو مظعالا ردصلا ريحتف نيبلغتملا عسي ةلازا ىلع ئنيم مهقافتا

 ةداعاو. ىؤطصم ناطلسلا علخ ئه ةلأسملا ناب ريفتاف ةلأسملا رس ملبعي مل هنال
 قطصم ناظلسال ربا لئسرأ هب رشمل قفا وم ريغ كلذ نوكلو لس ناطلسلا

 مث. ئذوش مالا نا هل لاقو :ناطادلا ءان رق دحأ هيلا ريضحأ هنا مث كلذب بي لف

 نم نيذلا مهو) هثاقفرو ىدنفأ قيفر لتقب نإطلسلا ىنذأيلف مدنلا عفئنال
 ناوبأ دسريصت مث ( ةنطلشلل هتداعا ةيفيك نوريدملاو يلس ناطلسلا بزج

 هريغو اغأ ريذن لاقف هعف نمو رادقريبلا دزط ىلع نييقاجوالا عم قفتنو هناتسالا

 تاسل ناكف ماهوالا عيتن الف ناطاسلاو ةلودلا مداخرادقريبلا نا ءانرقلا نم

 نمل ةايحال نكلو ايح تيدانول تعمتأ دقل ) لوقي ذئنيح مظغالا ردصلا لاح

 هيلع ىهتنا امو مظعالا ردضلا لوق اولع هءاقفرو.ىدتفا قتفر نا مث (:ىدانق



 ةيقاعلا خو للا ىفرتخأتلا' ناب هوحضنو لالا ىف رادقرببلا: هيناور يخاف لاخلا

 افلأ ريثع ةسنن نم ديزأ هعمو رادقريتلا بهذ رثحالا عيب ع سلا موي ىفو

 ماظعلا رودصلل هواظعا داتعملا نويامهلا تن بلطو ىلاعلا بابلا ىلا ركاسعلا نم

 هلبسف هل هاطعا مث . هنمأ قاريدجتف ةنودحو فنعب املا مظعالا رد فلا نم

 ىلا هركسع ناشرف ضعي عم مظعالا زدصلا لسرأ مث نيسلاخلا دحال رادقربملا

 مهروضحبفىلاعلان املا 2 مالسالا سيشل ظمم هبامسالا مي راخ شيلا

 راذ ىلا باضذلا ىضتقيو 'ةلودلا و نيدلاب ىنلعتي هأ انل مالسالا خيشل لاق

 مق:يراع نبا.تثأ لاهل لاقو هتكزح ىف أطبأو خيشلا ششهدناف انيايه ةئطلسلا

 اغأ ناجم ىلط طسوالا ةيارسلا نان ىلا اولص والف هتيبيهنم اشهدنم ماقف

 لوضانالا و ىلمو رنايعأ و ءالعلا وةلودلا. لاجر م ومع نأ هل لاق و ةيارسلا اعأ شاب

 هسالجال لسناطلسلا اوجرخأف انهاثتخ اذلف ياسناطلسلا سواج ةداعا نود رب

 نىضغ ةريخأ الف كلذب.هريخيل قطصم ناطلشلا ىلا مالسالا خيش اضيأ لسرأ مث

 كنغطقال هّللاو ىلذلب همامأ انه:تدتأىت- مهعم قفتم تنا هللاقو اديدش: امضغ

 فرصاو بهذا ىامأ نم شما هل لاقو لقي لف راذتءالا خيشلا داراف ايرأ

 هلهجملاشابلا عم لظتلا دارأو داع الفا دحأ ىف:لعفي الام كبف لعفأ الاو اًثاملا

 هناو الحاع بهذاف ةنارسلا, لادن ىف ةلأسملا تربغ قفائمان لجران هل لاق نأ

 هنأ هل لاقو:داع مث قطصم ناطلسلا ةرياغم ىلغ رساحتي: لو نهذف,ةل أنمملا هذ

 رسك ىف رادقريبلا اشايلا:عرش لاما: تق هّدس راض.بابلا نأو ةحيصنلا لمقي مل

 هدنعع جب هناف قطصناطلشنلا امأزو رلَس ناطلسلا راضتنا و ركسعلا ل وجدل ايلا

 نمدحأق بي ملذوه<مو لس ناطاننلا مدعأ اذا اولاقف سصالا ىف مهرواش و هعايتأ

 ةيارس ىلع لوخندلاب ةصخخر انظعأف, كءعلخ هسجو كاذ ذا نكي مل اعيطف ةلالسلا

 نبا, دجتو انآ ريذنو ايآ ملسو حاتفلادبع مهنم ماقفمهل نذأف ضرغلا اذهل: عردلا

 ارغب رشع ةنعبرأ موعمو هيشانخلا نم قطصمو ئدادغيلا ىلعو نويأ ىلادلا

 ع

 ناطبلستلا نط مل .هناخ:ةيا رسلا:اغأ شاب اغأ ناجم امأو ةينياندلاو. ةمجطلملا نم



 (ةبيعلا ةلودلا غعيرات) 3
 ع

 العف ىأ ارهاظتيانحال ضرعت نم كراش هنأو هيلع رادق ريبلا هيبئتك ملس

 مهلكو ةملكلا عومسو مهسئر هنوك عم ةتوكس نأ تح هتبغر ىلعناك نكلو

 رجانخلاو فويسلاب لس ناطلسلا اولتق مهنأ مث مسهل اكي رش ربتعي هرهأ عوط

 ةيجرك ةيراجي اذاو دوجم ناطلسلا لتقل اويهذ كلذ نم اوهتنا املو. طلملاو

 ناطاسلا لتقل لوخدلا مهنم دحأ ديري املكو اهدي. ىف ادامز !ءولمم اقيط ترضحأ

 اغأ ىسيعو اهأ ربنع اهب تل ىتح ددحا و دعب ادحاو دامرلا هيئنع ىف رثنت دوم

 دصقب دعب ىلع رجنخي سوحنملا مآ لس ير كلذ ءانثأ ىفو حوطسلا ىف ةاذخاف

 هيجاح ىف باوتالابدحأ همدص مث هحرجف هعارذ ىف هباصاف دوم ناطلسلا لتق

 رسك دعب هركسع ضعبب لسد هناف رادقريبلا اًشاب ىئطصم امأ حرخناف نمالا
 مسهناف نواتاقلا امأ ةذحاو ةظلس ىف ميلس ناطلسلا لتقو هلودتد ف داصتق ايلا
 كلذك اهازيام دنع راذقريبلا نأ مم اهوت نابلا برقب ذيهشلا ةثج اوزربأ

 ىأررامل رادقريبلا نأ ذا سكعلاب مههوت ءاجف ىنأ ثيح نم لهذي و لمالا عظقي

 لحارملا هذه عطقأ مدنفأ ىاو لاقو روصتيام قوف نزح هلاحلا هذه ىلع ةثملا

 نوردنالا لاحر نلتقال هتلاوذ ةلادغا هذ. كارأ مث كسلحال ةناتسالل ءىأو

 ىدتفأ قيفر ءاقفر دخأ لكدتفأ نهار هقحلفةثملا نضح 3 اماقتنا اموع نينثانا

 ىنطم ىضاملاو ءاكبلا تقو سبل ن “الا مدنفأ نامأ هل لاقو ركذلا فن” الا

 كلذ اثابلا عمس انف دوم ناطلسلا ظفحو ةكلبتلا نم ةلودلا صالخ ضرغلاو

 هتوص ىلعأب ىدانو اعرسم ضمن لاخلا ىتف ةركقلا هل تهاجو ةركسلا هنم تيفذ

 لاجر امأ نوضو ةهج لك ىف ركاسعلا ترجف دو ناطلسلا نع اوثحا نأ

 ةّدش نم هناف رادقربملا اشاملا امأو ارؤيتخا مناف نولئاقلا ضخالابو نوردنالا

 ناطاسلاب اذاو ةيارسسلا لوح رع ناكد وج ناطلسلا ةنور ىلع هفغشَو هيضغ

 ماما ظفاح ىدتفأ دجأ همامأ و ءاجف ةبوعصلا ةياغي حوطسلا نم هولزنأ دوجم

 اشابلا لاقف ىدنفأ رهاطو كب دجم نم لك هيطبأ تحت: نمو ناطاسلا لوأ

 ةدحاو ةعفد تاوصالاو ءاغوغلا تتكسو عبيجلا شهذناف اذه نم جعّم توصي



 ١ 9 ( ثلاثلا لس ناطلنلا )

 دقو دومم ناطلسلا اذه 2 هلنلاقو هملا ىبوملا مامالا ىردتفأ دجأ عربسأ م

 اياطخ انثاملا لاف مك :هىلع فوقوم ةيريتملا ةحلصملا ماقاو ةفاللا ىلع هتعنان

 تنك قيلايو هتيأرفب كع نيا سالجال تيتأ تنك مدنفأ هآ) دوم ناطلسال

 نيذلا لبتقأسو ديما اعز هللا نآ الاو ةلادعا هذهب هارأ ال ىتح رصبلا دقاف

 هلل لاقذ ( (فيسل )ان اعجب مها ف نو ردنالا ةغثا ط مهو ةلاخ هذه هولع>و.هواتق

 نومواسعم نولتاقلا ثدح نوردنالا ةفئاط ىنذام مذئفأ مامالا ىدنفأ دجأ

 ناطاسلال اق ذئنيحف معزاجو مه راضعاو مهنع ثحبلاب نعأي ناطلسلا انيدتفاف

 3 دا فرضا تنأو كل مهلسرأ (انأ اشايان) رادقزيبلا انشانلل  امطاغم دوجم

 ىلع اشايلا عزف (ةفيرشلا ةقرتملا ةدوأ ىلا نهذنو كتحلسأ عزئاو ةيارسلا

 نورضا4لات جعتف دحأ مهنم ظفلتينأ ريغب اعيجاوخر حف اوجرخا هلوقب هركاسع

 اوعلخو نوقاملا' قّرفتو را اغنأ ةعضن ةددنع قيف هحردلا هذهيب مهتعاط نسح نم

 لاقو ام لاا رظنف هطسون تناك ىتلاةعصرملاهتلاب ادعدحالس تاضياوع عزو مهتحلسأ

 ىقناطلسلا هل صخ*غ رف اهعزت :أنإ ردقأ الف كلع نءا راكذن هذهنا دوم ناطلسال

 لوانتي اشاملاناطلسلا ساف ةفيرشلا ةقرخلا ناكمىلا ةلاخلا هذهىلع اويهذف اهلج

 درغج دومه ناطلسلا لخدو () ناخ نالسرأى تاموسرلابسح ةوهقلاوولتاطلا

 ةياهمو ةعاحشنأ هخ راتىف اشابتدوج موجرملا ركذ دقو ةفيربثلا ةقرتملاةدوأ

 مهأ ناكدو *ناطلسلا نكل فصولا دح اتتغلب هيلا راشملا رادقريملا اشاب ىطصم

 نب رم ءواعب رأ نأك هنس نالعساولا لعلاو ءاك ذلا ةدايز. عم ةمهلاو ةعاحشلا يف هنم

 نيتحارملا نم هيءانع الضف شيحلاو لاحرلا ءامظع عم ةطلاخم هل. قيس ملو ةنس

 عزناو حوردملاب كركسعمؤا هل. هتمطاخغىن لاق نيدالحلا دي نم هصالخ بقعو

 ةههىذو عاجش نم الاردصيالاذهف. ةفيرشلا ةةرذا ةدوأىلا هذنلو كتحلسأ

 ىدقي رادقرببل راص هسفقو ريش كاك كنا د ومع ناطلبلا ران زبءاتثأ : 1
 م وى َ قو ىجب

 نيطالسلا قحرازمألل ورد ادعم ناك ةفي رشلا ةقرتما:ةدوأ جراخ لحم (1)

 ةناخضرع ذقتقو هل لاقي ناكو هيفمهسا وأ رودصو
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 (ةيعلا ةلوشلا خيرات) 20194
 ةئطلسلا نع لزانتأ ل ىنا لاقف ةمامملا ةدوأ ىف لسقأ ىئطصم ناطلسلاب اذاو

 اولوق ىئطصم ناطلسلا وه له اذه نم رادقرببلا لاقف ادوجم ساجأ ىذلا نف

 مويىلا ةئعالا هيلع بترتي ىتمردصي سهأال دشتي وهف الاو هلزنم ىلا بهذيل هل

 ناهل لاقو ىئطصم ناطلسلا وحن هئاقفر ضعب عم مامالا ىدتفأ دجأ ماقف ةمايقلا

 ىلع مزعف ىنوبامهلا عرخلا لع رحب فرشو حرتساف تهتنا دق ةنطلسلا ىف مكتوف

 لاقف رادقريبلا بست تذخأ و ةدب رعم ةيكاب طسولا بابهلا تتأ هتدلاون اذاو كلذ

 ةداعلا تناكو نهذاؤن ال وةاثنلا سال نيينافعلا رشاعم نحن اشاب ىئطصم

 دوجولن كلو اهنف ةعباملل ةديعسلا ةعاسلا رظتنت نا نيطالسلا دحأ سواج دنع

 ةرخالا ىداجب عبار سيجللا موي كلذ قفاو امناو رظتنت مل لاوهالا هذ

 جرب ىف ةجرد 8 ىف ربك الا دعس ناك علاطلاو ع٠ ةقيقألاو و هعاسلا

 رادقريبلا ىأر كلذ ءانثأ ىفو هللا هراثخا اهف ةريملا نومجنملا لاقف سوقلا

 هبسمم ٍبابلا كحتف مدعل يلس ناطلسلا لتق ىف ببسلا تنأ هل لاقف اغأ ناجع

 ةّدش ههجوف رهظو نيسستملاو لس ناطلسلا ىلئاق لقب ىل نذثا ناطاسال لاقو

 رطضاف نجلا نم ىنأتلاو ناطيشلا نم ةلجعلا اشاياب ناطلسلا هل لاقف يضغلا

 لخد مث اؤناك اك نيرومأملا عي ءاقباب ناطلسلا ىهأ مث هظيغ مظكىلا اشابلا

 نع ثدبلاب ل ىئان ىحناتنس وبلا نحسو نيلتاةلا نع ثحبلاب سصعأو ميرحال

 مهناف يلس ناظاسلاامأ اعيجب اون ره اوناكو داو دعي دحاو اورضح اف نيقايلا

 ععجا دقو ةعجلا موي وه ىذلا هلتقن٠ موي ىناث ىف لب مويلا كلذ ىف هنفد رسيتي

 ءارزولاو مالسالا خيشو مظعأ ارد_-دراص ىذلا رادقريبلا اشاب ىئطصم هنفدل

 ناطاسلا مها مث ةعساو ةجر هجرو هربق هللا رون 00 عماج ىف هوئفذف ءازعلاو

 مهنملتقنم غلب ىتح هراضحاو ةنتفلا هذه ىف دي هل ناكنم لكنعشحبلاب دوج

 ه.سعأ مولعملا قباسلا ماقماقلا اًساب يسوم مهنم رفن ةثامثلث ةيلاتلا مانأ ةعضبلا ىف

 امارك ١ لتقلا نم ىفوعو هيفن راصف قباسلا مالسالا خيش هللا اطع خيشلا امأو

 فيرشلا لعل



 (عبارلا قطصم ناطلسلا )

 عنارلا ىئطصم ناطلسلا

 ا( لوالا ديجلا دبع ناطلسلا نبا 6

 نتفلاو عئاقولا تمّدقت دقو 1626 ةنس سلجو 119 ةنس هيلا راشملا دلو

 عم هتتسايس ريغ اسنرف ر وطاربما ترايانوب ناف ةيجرراخلا عئاقولا امأو ةيلخادلا

 لاقو ةيلعلا ةلودلا دالب ميسقت ايرتسوأو امسورلا ىلع ضرعو ركذ اي ةلودلا

 اينايلاوةنسوبلا دالب هل لعجف اهلاو>أ نم دهاشي اي ةيلعلاةلودلا ءاقبإ ليحتس هنا

 راغابلاو قالفالاو نادغبلا ايسو رللو اينودكمو ةلا-رت و نائويلا دالب و ةيناي اهيفامب

 ناطاسلا ةلودلل هّللا ضيق ىت> انف اوفلتخا هناتسالانا ليقو برصلا اب رثسوالو

 ملو ةَوَقْلا ىلا فعضلا نمو حالصلا ىلا رطنملا نم اهلاوحأ رييغتب هيف أدبف دوج

 راص 1م ةنس ىو:رك ذام ريغ رك ذب م ىئطصم ناطاسلا ةّدم ىق لصحي

 مّدقت اك دوم ناطلللا سولحو ىئطصم ناطلسلا فيقوت

 د ىؤطضم ناطلسلا و لس ناطلسلل نيرصاعملا كولملا و ءارمالا اين م

 لاوالا ردتكسا مح لوالا'ضولوان مح ةيناثلا اني رتك

 زال كرا انو ثوتملان وراك ابمالا

 سماخلا لوونام اروتقو
 عيارلا واتسوك 7

 عسباسلا نايتسرق م٠ ,٠
 ىناثلا وسنارف

 موليك كيردرف ٠.
 عبارلا دنايدرف ٠٠



 (ةبيلغلا ةلودللا:عرام)

 فيازوج

 ةيروهج

 كلاثلا يروج

 موايك
 غناد ناونه

 هوكشارملد ٠

 نااثلا ىلدع دوم ناطلسلا 0

 : لوالا ديجلا ذبع ناطلسلا نبا زك

 ةيداليم 1808 ةنسوفاوملا "٠7 ةئنس سلجو 1134 ةتس هيلا راشملا دلو

 ملسناطاسلل امك ناكو ةنبس نوثالثو نائتنثا هتنطلسةّدمو ةنس ع رملا نماغلاب

 نئفلا ديدعت نم اسارتحا نامكس ساب ديدخلاماظنلا داحياب ّمهاف ةقباطتم اهراكفأو

 ةسايسلا نفي هماللا مدعو مظعالا ردصلا ةعاجش طرفل نكل نيب رحيكملا نم

 هل نيب رجئيكتلا ةذفازك ةدشو انايحأ ةارادملاو هّمك مزليام متكب ةرادالا ا

 تاطلسلا انف لوتقملا ةاثاهلا ةمضاخلا ةعقاولا بقعهءاكلذو تناك ؟نتفلا تداع

 ةقرواوقصلو مهم قيرف عججاف مظغالا ردصلا لتق صأ ىف نوب رجيكيلا رباخت ب ماس

 00 وج ةياند و 95 جلقاب ىمتربا مارين قات>رب ىداك نديللمور ) امف اب 2

 مظعالاردضلا اورضاحردقلاةايلقفاوملا تالثلا ةليلف لب اولاق اكديعلا دعب ىلا

 فرغلا قديراوجو همزح لخخدأ هناف مظعالا رذصلا اماو هتلئاعب ىلاعلا بابلا ىف

 او رظتني لن كل نيكسوأ فيس ديعلا دعب نعليس و ىاكش ىلمو نم كا هانعمو

 مويلا ىلا كلذرتسا و مم اريثك لتقو ة ةشهدم ةلاكهكلامو وه عفادو ةلخادلا

 ىزانلا لاعتشا فداصتو جزا نم دادما هل تأي ملامو ارامت مم ةعاسلا يناثلا



 ٠١ ةاب ( ىناثلا دوجم تاطلسلا )

 اًوقرحف امح مهل هغانتا نم ادحنأ الو هسقن لس مل ناخبحلا هيف دوجوملا نزذح لا

 هودحوف 0 تاطلسلا سالحا اويلطو ب ارسلا ىل 1ع ءانقشالا محه 5 اعيج

 ةباحمس هللا و اقنخخ تام اهنا ليقو 'ةتكسلاب تام هنا لدق قالخ هتوم ىفو اتبم

 ةعفادملا أ ىف مهلباقنم نيب ومهتتبتاشوانمو تايزاضم لوصح دعب و لعأ ىلاعتو

 ضوضخ نمامأ .ةلودلا لاجز نم نبريثكلا اولتق نأ دعب اوفرصتا ٌةْبارشلا نع

 امأو ةلودلا دالب ىلع وظشلا و يرثللا ىلع ةرقاسم تلازال امسوزلا ناق ةيجراخلا

 ةمواقمل دعتساغ اهعم احلص دقعو ايسورلا نع ارتلحتا قّرف هناف دوجم ناطلسلا

 و اهني ٍتةرحلا تكيتشاو ةزثكب ركاسع لسرأ 126 ةناس قو ايسوزلا

 ايسوزلا براخت ةاودلا تراصف نامضعلاب يرضلا ىف سشئاسذلا تسدّئتلا امسوزلا

 اهتيماحعمىلاهالا تماقفهرتسلس ةعلق امسو رلا ترصاح مث دحاو تآ ىف 0

 ةّدشب ءادعالا ىلع اومجهو اوجرخو ناضمر زهش نم نب رشعلاو ثلاثلا

 ارارطضا اوبحستا فلأ ءادعالانملتق نا دعب و ةكرعملا سنطو ىمحف نيم

 قرطلاةفاكت ّدسو هح زان ةيرقىلع ابتوق عيمجب امسو رلا تمحه هثم |5 قو

 اولتاق ابيرقت مهيفعذ نوغلبي مهمادعأ نا ةلودلا شح 0 انف  .ةيدادم الا

 تيحشلا اريخأو نيفرطلان م دائعلا ذادزاو ةلئاه ةعقاو تن ىخ توخلا لاتق

 ىلتق نأ ةياور ىو فالآ ةرشع نوغابي فرط لك نم قوملاو نيب ولغم ءاذعالا
 ناطلسلا مابها داز :[عخغو :ةنس قو موفد درج نأ 0

 ءامد اوكفسو مهدثا و عك اوران د ةناتسالاب نيب رحتكملاب اًذاو ةبب تازيهجتلاب

 تسكب ناقد ءلاثارو ون ةّدّسو اذهلفةتتفلا هذه زان ءاقطاب 000 لغتشاف ء 0

 ىسنماف لا رثخلا لسرأ مث ةرتسلشو دارتغ زا زه ىتعلق ىلع ءاليتسالا نم اهيمؤرلا

 ةنلعلا ةلوذلا تأ 590 ةجهللا ديدش اياوج ةيشورزلا شوخلا دّئاق

 كلذ زادرسلا لسراف ةناتسالا راوج ىف هعوقو نم دنالف علضلاب عرست ملاذا

 دم عماج'ىف ىروشلا وع سلخ دقعت ناظلسسلا هاف ىلاعلا ىانلا ىلا ناوجلا

 هلق نع الضف هنال داهجلا ةلودلا دالبب نيليسملا ةفاك ةوعدب رزرقت اًريخأو .جتافلا



 ( ةيلعلا ةلودلا جرات) ٠١ ةمب

 هسفنمايقلا ىلع ناطلسلا مززعف ةعيطم ريغو ةمظتنمربغ اهناذ ةلودلا رك اسع

 ترطضاف ارارض ايسورلاىلع ةلودلا رك ادع ترصتتا ةرخ“ الا ىداج ىو داهجال

 بجر م ىف ةرؤهقم اضيأ تيحسناو هنداو ةرصاحم نع باحسنالا ىلا ايسورلا

 برصلا يدان ءافيتسال رك اسعلا نم ةقرف تذخأ ةلودلا نا مث قجسور نع

 تلوتساف. قحسور:ةجاهمل امسو رلا تداع كلذ ءانثأ قو ايفاش ابيدأت مهتنداف

 ةئيدم ىف حاصلا لصح ؛[2<ع+ ةنسس ىفو ركااسشعلا نه اريثك ترسأو اهيلع

 تناكو: ةلودلا ىلإ ايسسوزرلا نم دالبلا تدر امنا هن ومذم ىلع فقأ لو شرك
 كيلامملانايصءب ربخ درو دقو الاعلصلا اذه حامو تاونس ثالث يرحلا هذه هدم

 جحلا قيرط مهحطفو زاجل نييباهولا نايصعو اشاب ىلع دمع اهملاو ىلع رصم ف

 اشاملا ماقف زاححلاب نم الا ةداعاو نيبباهولا نيد ..اشاب ىلع دج ةلودلا تفلكف

 ىفو مهعسدت رضأاو و مهلمث تشو ةيعاردلا ةنيدم ىلع ىلوتساو هب رومألملا هاهم

 ع راوتلاب كلذ ليصافت ةيمواعملو ةعلقلاب كيلاَمملا بلغأ لتق |؟عوب ةنس

 ةروثلا ىلا نويبرصلا داع 12م ةنس ىفو . انه انرمصتخا ىقربحلاك هيب رعلا
 ةلودلا دالب ىف تنّوكت ةيجرانللا لغاشملا هذه ءانثأ فو مهدات راص لالا ىنف
 ىلاو ىلنلدهبت اشايىلعك ةالولا ضعب عم تايالولا نايعأ ربك أ نلغت نمد اسفو تاروث
 لصح | عمم ةئسؤو رخآ دعب ادجاونيملغتملا ومو نيدأتب ةلودلا تلغتشاف هينا

 نايصعلاونتفلا روهظل نيتنس وحن تلاطف ايسورلا سئاسدينارياو ةلودلا نيب برح
 نيب رجيكيلا أ صوص ةلوغشم ناطلسلا راكفأ تناك ةدملا جيو اهلالخ ىف
 ماورالاب اذاو ةيغابلا ةغئاطلا هذهب ححني نيبال ةلودلا سهأ نأ نيقمل ملا نيقيلا لع, مللع ثمح

 اربع مهل ات ادعاسمو ايسسورلا سن د اسدي ةلودلا. ىلع اوران دق نانوملا دالب ىف

 ارتلجناو اسنرف ىتلود اهبلا تلا ايسو رلانال تاونسعضب ةنتفلاهذه ترمساف

 رومأ ماورالا ةنتف لالخ ىف نيب رجيكيلا نم رهظو نانويلا لالقتساىف ةدعاسلل
 ةيجراتلا ةنتفلا تّدتشا. 1٠ ةنسفو مهتار وتو مهتايصع وحن نم ةيشحو

 دوجول ةحمشملا باب يف ناطاس )| يصاب سلجم دققع ع١ ةنسؤؤو ةيلخادلاو



 ١4 ( ىناثلا دوم ناطلسلا )

 ىجنكشا مساب هيلعتل نيب رجيكيلا نم قيلي نم ذاب او ررقف مظعالا ردصلا
 4 ةنس قفاوملا ةدعقلا عسا“ سبجلا ةليل ىفو لملاب ٌىدب العفو هدايب ىأ
 امب ىلاغالا ضعبل اوضرعت و مهتداعك ناديم تآ ىف نوب رجيكيلا غّمِجا ةيداليم

 جرخاف ىلاعلا بالا ىلع اومجحو اهيفام اوبهنو تويبلا ضعب ىلع ا ومجهو قيليال
 سشرادملا ةيلطو ءانغلاو ةيارسلا لاجر اهتت عمجبو ةفي رشلا ةيارلا ناطلسلا

 اشاب دو اشاب نيسح لسرأ مث دجأ ناطلسلا ناديم ىف ةيجي وطلاو ىلاهالاو

 اونأف ماستلاو دايقنالا ىلا مهوعذو مهت اق الشق ىف مبملا ىجيوطلا اغأ نامتنو

 ميهاربا ىنثاب زويلاو روك ذملا اأن امن ةسائرب ةيجي وطلا ناطلسلاسغأف اودرمتو

 هذهر وذح عطقو اهلفاسابل اع اولعحف مهملعمهتاقالشق نررّضن ْمهحهرقب تبقلملا اغأ

 اومسن نيذلا لالضلاو دادلالا لهاي ةءواهملا اناكتلا عيجب لغق مث ةثيمملا ةرحّشلا

 نبي رجيكملا لامعأ نؤيوضتتس اوناكن يذلا مهبلغأ لتق عم شاّمكب جاحلل مهسوفن

 ةكلهتلا نم ةعساؤلا ةلودلادالب ناظلسلا ذقنأ لاعالا هذبيف دوهعلامهل نوطعبو

 هحالس سي ملو نيب رجيكيلا نم دجوي نم لك لّقب تايالولل لسرأو بارثملا و
 رك اسع فيدر مسا ىلمورلا و لوضاانالا نم ةيماظنلا ركاسعلا عمجب مها 2

 افلأنيثالثو اعيس ديدحلا ركسعلا ددع غلب ليلق نمزففو ةيدمت ةروصنمو ةصاخ
 ىلاهالا حاترزاو تايالولا ىف لدعلا رشتنا ريبدتلا اذهبف ركسع رش اثاب نيسح نيعو

 دوجو مدع ءادغالا تذخأ نكل ديدج ر وطف ةلودلا تلخدو ةاصعلا رباد عطقو

 اًسنرفو 'ايسو رلا الثلالوذلا يلطف ايسورلا مهنم صخالاب و ةصرف ةلودلاب شدج

 قالفالاو يرصلا البل تازامتما ءاطعاو نانويلالالقتسا مو ةنسىف ارالجناو

 هعدجب ةلودلا شيج نأ مّدقت دقو ةلودلا دالب ىلع ايسورلا تمحهو نادغبلاو
 ةشوانم ىوس نرح الب ذالب ىلع ىوتست ايسورلا تراضف افلأ مام ىوس غلبي ال

 نيسجت غلبت ىرخأ ةقرف تلشزأو شركبو شاب ىتنيدم ىلع تلوتساف ىلاهالا
 تلوتساف ةيلعلا ةلودلا ىلع ةز وكذملا لود ثالثلا ةمانود تدحتا مث ناقلبولا افلأ

 رحبلا لحاوس ف هنراوو هجنتسوكو ىجلوطو لينارباو هجاقشيا ىلع ايسورلا



 (ةيسيلعلا ةلودلا عرات)

 ىف ةلودلا ةغانود ىلع تردغ نيتروك ذملا نيتلودلا نفس عما مْمَس يقانوبد ومالا

 نيعيرأ ىلع اورصاجو ةرشءعريممو ةلودلا نفس نم.| وقرحاف نير وأ انأ 5 ةهج

 هذهىف ةلودلا رئاسخ تناكف نفس ةرشء تحن و اوقرغأ اهل ءادعالا ذخأ مدعلف

 ةخسخأو صراق عال اق و ايئمرأ ىلع ام سورلا تلوتسا مث ةنيفس نيس ةعقاولا

 لاسرا و م ودلا ٠ نكمأ أ ام ةياغ و اضيأ ةلودلا د دض ناقلملا دالب تماقو قجاقلاو

 ناك هناف ناطلسلا امأو ءادعالا ةمواقم هنكم ملف فالآ ةرشعب اشاي نيسجي

 رادقملا شرجلا غلباذا ىتح ةيبرحلا نفسلا ءاشناو ديد+٠لا ركسعلا ليكشتب ابقهم

 ادعالاو ليوط نمز ىلا ياتح كلذ نكل يربلا ىلا هسفنب بهذي مزاللا

 ةل اتج رك سه ىلا امس .ورلار ك انع تغلب قح ةمواقم الب دالبلا ىلع ىل و تست

 ةرضاخلا ةلاخلاىف ىروشلل ىوتفلا نىابىق يىوع سلع دقعنأف هناتسالا نم ام رق

 اه هريغ و نانوملا دالن لالقتسا وحن نم لودلا تانلط لودق ءارالا ةيسلغابر رقتف

 ايلاطدادغب ىلاو اشاب دواد ىدع 14+ ةنسىفو حلصلا مث |؟:ه ةنس ىو

 اعمار ةقرف هل ىطعأو اضر اثاب ىلع هلدب نيعو ناطلسلا هلزعف لالقتسالا

 الولا رئاسو لصوملا ىلاو عب عم داو هيلا راشملا بهذف اشاب دواد ىلع ضدقلل

 ةعلقلاب وه نصح 3و اشاي 1 تاوعأ تمزهناف برخلا تكششاف دادغمل ةرواجا

 ىقعف اشاب ىلع ةطساوب وفعلا بلطف ايح هسيلع ضق امون نيعبس هتربصاخم دعنو

 هيلطىلع ءاش ىلذدملا مرحلا اخيش نيع ةّدم دعبو ةبسورب يلا هتلئاعب لسرأو هنع

 نسحأ رث لف رئازملا ىلع ءاليتسالا وحن اهج وم اهرظن ميمطم ناكف اسنرف امأو

 لك اشملا ثادحاىف تذخاف ركاسعلا ةلقو ةلودلا فعضل رضاخلا تقولا نم ةصرف

 اهركاسعت لسراف لكاشمو رومأ اه ريكا اهملاو نس و هند لصح يذلا اهلصنق ةطساول اهب

 ىلعماهوالا تطلست [؟ع07  ةنس فو ابيلع تلوتسا امهئيب لاتق دعبو اهنفسو

 هناوعأ نمأتسا مث ةلودلا ةجيصن لبقي مل هنأ ىت> هردوقشا يا و اشاب ىئطصم

 نم وفعلا يلط مث اه هيلع رضوحف اهب نصحتف ةعلقلل وه داعو ةلودلا مهتنماق

 رصمىلاو اشايلعدجم ىوع نأ كلذ بقعأو ةيالولا نع لزعو هئع افعف ناطلسلا



 م. ( ىناثلا دوجم ناطلسلا)

 ىو ضارغالا باحصأو ناجالا ءاد_عالا نم كي رحتب لالقتسالا بلطو
 نيبو هندب لصحو روهشملا اشاب مههارنا هنبا ةدايقب هركاسع لسرأ 1 ةئس

 برقا غلب ىتح اهبلاغ ىف هل ةرصنلا تناك ةيبرح عئاقو ةلعج ةيناهاشلا ركاسعلا

 ديشررسأ ةريبشلا اهعئاقو نمو 15. ةنس ةياغل برحلا هذه تّرتماو ةيئوق

 مهعيتاف رصم رك انع مزهناف امهندب ةوكاو 1 ةينوق ىداو قف هنأ كالذو اشاي

 لاخدا اشاب دمٌشر مظعالا ردصلا دصقف لئاه نامض روهطظ فداصتو اشأب ديشر

 اوضيقف مرنف لخدف اك ارتأ منظف ةيرضم اناسرف. ىأر مث ةينوق ىلا هرك اسع

 لسرأ مث ةيهاتوك برق ىلا اًشاب هاربا لضو هيلع ءاننف هركسع تمزبناو هيلع

 نرقب نيتي رصم نيتنيفس ىلع ضيقف رصمىلا ارح نادونقلا اشاب ليلخ ناطلسلا

 ارب افروأ برقب اشاب ظفاح ىلع اشاب يهاربا رصتنا نكل ةثلاثلا تب رذو صربق

 اشاب ىلع دمم حصنيل رصم ىلا روك ذملا اشاب ليلخ لسرأو ناطلسلا ّغاف

 ناطلسلا اذه لغشي مل مث ىنأي اك دغي لف نيلسملا نيب ءامدلا كفس نع عالقالاب

 ليكتو ةيلخادلاتاحالصالا ءارحا نع لك اشملا هذه ةيلعلا ةمهلا ر>اص رويغلا

 ثادحاو ةناخي رضلا خالصاو انروأ مصاوع ىف هثارفس نييعت ميمتو تاماظنلا
 ةطلغ نيب أشنأو ةنيتنروكلا لوصأ ساسأعضوو تاناخ ةتسولجّتفو ةديدج دوقن

 تغلب ىتح ةريثك انفس أشنأو في رشلا هنا وطلا عماج ىنبو ايرب وك ةناتسالاو
 قو . تدب فالآ ةرشع ئفناتأ ةناتسسالاب لئاه قيرح لصح مث ةعونتم ةثام

 لقد : اشان ىلع دج نان لئاهلا قد رملا اذه تقعربخلا ءاح | ؟ة6 ةتلسس

 هللا هجر هب تاف هارتعا ضرمب اذاو ركاسعلا ريثكتب ناطلسلا متهامت ةحيصنلا

 زيزعلا دمع ناطلسلاو دنجلا دبع ناطلسلا دالوالا نم هلو ةعساو هجر ىلاعت

 ا( ممتاهجنو ءارمالإو كولملا نم دوم ناطلسلا ىرصاعم ءامسأ )6

 لوالا الوقن مث لوالا زدنكسا زوطاربمالا ..... امسورلا

 عببارلا يروج ...... ارتلجنا

 لوالا اولوةسا مث رشع ثلاثلا لراش .جورنو جوسا

(70) 



 (ةلعلا ةلودلا خرات )

 سداسلا كيتردرق
 عبارلا كيردرف مث ثلاثلا كيردرف

 كلاثلا موانك
 قالا وتفنرف

 اعل وح
 لؤالا كيردرق ... غ

 لكيم نور اهعمو ةنئاثلا ةيراف مث سداسلان اج

 تربلا لراش مث سكلف لراش مث سسفاخلا لدوثما

 مث نيتسرق مث عبانسلا دنانيدراف مث ترابانوب في زوج
 ةيناثلا هلبازنا

 قول مث ريثاعلا لراش 3 مسح نماثلا ىو) 3 لوالا نويلبان

 لوالا نيلف

 لوالا ىنوت وأ

 تسكوأ كيزورفأ

 ناخ ىلع حتف ٠

 عفنوق نايه هنبا مث غئاوقوات
 ةلودلا لبق نم اشان نيسح اهملاو ٠

 ةلودلا لبق نم اشان ىلع دج اهيلاو

 لوالا دبجملا دبع ناطلسلا مو

 الدوم ناظلسلا نبا )6

 ةكتشا 4 رملا نم اعلان [عمم ةنس سلحو (عومإب ةئس ىف هيلا راشملا دلو

 اثانىلع دجم نيب تناك رفا نأ مّدقت دقو ةئنم نورشعو ناتنثا هتنطلس ةّدمو



 ملست ىلا ىزوفءاشاب دجأ نادوبقلا رطضا ماعلا اذه ىنف ةمئاق ةلودلا نيبو

 ريبدت ءوس نم كلذو اشاي ىلع دمحم ضيبالا رحبلا ىف ةدوجوملا ةلودلا ةمنانود

 ماعلا اذهىفو ىمظعلا ةرادصال اشاب ديشرنيعف ركسع رسلا اا و رسخ ضارغأو

 اياعرلا عيجب ةاواسمم ديك أتتلا هنومضم ةناخلكب روهشملا نامرفلا ناطلسلا تك

 توم نا انظو برحلاب ثان هاربا هنباو اشاب ىلع دهم ّتها [عو+ ةنس ىفو

 امهتاراصتنا مامتال امبس نانوكي ديجلا دبع ناطاسلا سواجو دوج ناطلبسلا

 ةيالو.ةرادا:تلاحأ و. ةبردنكسا لحباوسو.انبم ىلا ةمظع ةانود ةلودلا تلسراف

 ايروسو اديصو هينوج عالةىلع ةغفانودلا تلوتساف تزع اشاب د6# ىلع اتقوم رصم

 حاشملا سيئر ريش ريم كلذ ىأر الف اشاب ميهاربا ىلع ارب ةلودلا رك اسعت رصتتاو

 ليج حتياشمو ىلاهأ كلذكو ةلودلا رك ىلا مضناو اشاب مهارب |! ةدعاسم كرت

 عالق ىلع ةلودلا رك اسع تاوتسا مث نايرعلا خيش كب 0 خيشلا و ناذبل

 ايرتسوأو ارتلكنا ٍناف لودلا ةسهج نم امأ صجو اجو سليارطو اكعو اديص

 ترهظأ ارتلكنا نا لب اشاب ىلع د_# عم تاقالعلا اوعطق انسوربو ايس ورلاو

 ةيماشاب ىلع دث نايصع مدعي معادهعتو نبر وك ذملا ةطساوب مث ةلودلل ةدعاسملا

 اههلست قابلا ةلودلا ةفانود تداع هيلع ءانبف مولعم وهام ىلع حلصلا ع ىرخأ

 ديرك ىف ترام !؟وا/ .ةنس قو .تناك اك ةناتسالا ىلا ابشاب ىلع دبمم ىلا

 نيتس بالث ةلودلا تقشا مث اف نمأالا لاخلا ىف ةلودلا تداعاف ءايقْشسالا

 ىفنوملا لاعال تئشنأىتلا ةقي رباغلاة ب و رلناطلسلا حاسو ةيمل+ادلاتاجالصالاب

 ةيناهاشلاكلامملا ف ت>ّتف 1271 ةنس ىفو وللدمو ةسوربيلا اضيأاسو ديمزأ

 راوي كب ناهردي يدي نم رهظأ ١676 ةنبس ىفو فراعملا ةمقرتل هريثك ب ئاكم

 داعأو هيداف لوضانالا شح ريشم اشاينامع هيلا لسرافداسفلاو نامصعلا لصوملا

 ءابطأو طابضح ارختسال ةناتسالاب ناتيبرح ناتبسردم ئشنأ | عجم ةنسيفو نمالا

 هناعسالا ىلا بهذو مدنمت نايصعلا ناتسدرك ىف كيدللا رؤ رهظأ [عجو ةنسفو

 رئازجىلا ناطلسلا حاس 1277  ةتسفو همرك أو هنع ىئعف ناطلسأل ارذتعم



 ( ةيلعلا ةلودلا رات ) 0

 ناطلسلا لزع |5107 ةنس ىفو لاوحالا ىلع شتفتلا مسرب ضيبالا رحملا

 ىو نلطملا دبع فدرشلا هلدب نيعو ةكمريمأ نوع نب د في رشلا

 ةايماتلاو ةلوذلل كلا ىق'ةدوحوملا نساكلا ق تازانتما ايْسورْلا تيلط

 دادعتسا لمق نم برخلا عوقو اهنم دوصقملا ةمهبلا تاملطلا نم اهريغو ةيفاكلا

 اشابيلعدمت عم ما كلاب رح نم تحرخ اهن ال اهتمواقمل ةيفاكلا ةوقلا داحباو ةلودلا

 ةلودلا تلك لاخلا قف نادغملا و قالذالا ىلا ةلئاه ةوق العف تقاسو مدقت اك

 ىف تلصح ىتلا ةيب رملا عئاقولا ىف نيدعاقاملا فيدرلاو ةيماظنلا اه رك اسع

 نانم نظت تناك امل افالخ تا تتتشَت هحنبتلواو تافلقو هنامح

 ماتفالاو دلجتلا ترهظأ اهتركف فلاخ ام تدجو الف اهقءاوسك ةلوذلا ٌةوق

 ناك هناف ناطلسلا امأ : فلأ ةئامن ام هتغلبأ ىت> مظع شرج ةثيهت ىف قئافلا

 اهضقنو اءدورلا ءادتعا امهمهفيل اريفس ارتلكنا و اسنرف ىلا اشاب قيفر لسرأ

 ايندرسو ارتلكنا واسنرف نم لك حصنف لودلا نم اهيلع قدضملا ةدهاعلل ىح ريغب

 فلأ ىتثم ارو ارب ةيلعلا ةلودلا اودعاس نءذت مل الق برخلا مدعت ايسورلا

 ىلع فقأ لو ةعوذتم ةيبارح ةنيفس نيثالثو ةثامب ارحب امسورلا مهتلباقف ىركسع

 عالقلاو نئادملا ىلع تل وّتسا ىت> ترصتنا ىتلا ةقفتاا لودلا نفس رادقم

 نيقفتملاوةلودلا رك انع رضتنا كلذك و ايسورلل دوسالا رحملا ل اوسىف ةدوجوملا

 ضعزنتلصح 121١| ةنس ىفو مجرق ةريزىفولاملا رهن راوخجي اهركاسع ىلع

 نوقفتملا رصاح |مام] ةتس ىفو بوثس ةعقاوفف ةلوذلا ةغانود ىف تايقلت

 دوسدروت و نايلهسةمىيعلق اوبرخأ وا.خفسنم اريثك ا وق رغأو لويتسا وس ةنيدُم

 ضعبعمةيفيرشتلا و ةيدوهُحلا ةامسملاةنيفسلا تدحما مث عالقلا نتمأ نم اتناكو

 نيطنطتق ىتعلق تّدهف ة زك ذملا ةئيدملا ىلع ات افوأةم لاسزاب نيقفتملا نفس

 اهثلث قرخاف لئاق قيزح كلذ نم جتتنو ايفارغلت ةيباطو ةنيرتك ليقو ةنثث رقو

 اهركاسع تمزهنا مث نيروهشملا طابضلانم اصوصخ ةلثاه ايسورلاتايقلت تناكو



 ؟.ه ( لوالا ديجْلا دبع ناطلسلا )

 ىو نيصلا ردف اهئفس نم نئافس علو تمطح» كلذكو نامرك نبا ةعقاو َق

 رك اسعلانمةقرف ةلودلا تلسراف طونرخ ىف دازكاالا ركاسع تصع [؟10ع هنس

 دودح ماوزالا نم افلأ نو_برأ زواج كلذ ءانثأ فو ىمالا تداعأو مهتداف

 قي رغلاةلودلا تاسراف ةلاحرتو ةكمودو ةيمرأ ىلع اوظلستف امسور ةسسدب ةلودلا

 هعموعفادملا نم نيتي راطب و ىرا وس دحاو ىالآو ةدايب فالآ ةتسب اشاب ركاش

 تعقوف مهرادقم ىلعفقأ لو ةيرصملا ركاسعلا نم هعمنمب ىسكرشلا اشاب ىدتع

 مودق رثأ ىلع نكل ةيرضملا ركاسعلا نم مازهنالا ةمالع الوأ ترهظف 5

 ريهشلا اشاب رع ةلودلا تنبع مث ماورالا ةعزبب برخا تبتنا هتقرغب امان ركاش

 نوقفتملا لوتساو ريخالا تايفلت ترثكف ايسورلل براخما اهشدج ىلع ارادرس

 ةطسا وب حلصلا تيلطو ةمواقملا نع ايسورلا تزجعف لويتساوس ةنيدم ىلع

 ردصلا اشاب دمر ةلودلا تنمعف هنوف سام دقع (|عا# ةنس ىو اسنرف

 نم سراب ف سلجم دقع مث ةرادصلل اثاي ىلاع تنيعو اهليق نم مظعالا

 حلصلا تف ايسوربو ايسورلاو ايرتسوأو اينيدراسو ارئلكناو اسنرف لود

 ريمزأ نيب ةيديدحلا ةكشلا تئشنأ («06 ةنسىفو ركاسعلا تيحسناو

 اهكاح اهنم ميرخف برصلا ىف لال_ةخا لصح 1606 ةنس ىفو ندأو

 ةلاّتسا نع زجعف كيب ردثكسا هلدب ةلودلا تنيعف ةنايو ىلا بهذو كب شوايم

 نآب نييتف قيقحتلا ابو دنم ةلودلا لبق نم ىدنفأ ىلوبق بهذف هيلا ىلاهالا

 ماعلا اذه ىقو اناث كب شوايم هلدب تلوو هتلزعف كب ردنكسا وه نادملا

 |6103 ةنس ىو“ :نانمل لم> ىف زوردلاو نيينوراملا نيب تاعزانم تعقو

 شرطع ل يعاسسا مهخيش ةدايقب سه ناخ ىف زوردلا نم اغلأ نوثالث عّمجا

 متم لتقف مهعم أولتتقاف ةلماز ىف ةينوراملا نم اغلأ نيعمسلا قوف عّقمجاو

 اغلأ رشع ةسمخامتلتحاو توريبىلا اهتفانود اسنرف ةلود تقاس هيلع ءانيف نوريثك

 تلسرأو ماشلا فةيبرخلا اهتّتق ةدايزب تعرسأ ةلودلا كلذ غلب انف ركاسعلا نم

 هلؤضو لبقف ةلئدملا هذه ةيوست ىف اضوفم روهشملا ةيج راخلا رظان اشاب داؤتف



 (ةيلعلا ةلودلا عانت ) 0

 ىلءنيبملا نمنو ريثك شاي وأ مجهفماشلا سفنفف ترس اهنكل ةئتفلا راث تئفطأ

 لك مهتكاعحم ىرجأ مث مهنخسو نيمرجملا ذخأ اشاب دا وذ لصو الف نيلسملا ريغ

 ةلكشملاو ةلمبملا هذه ةيؤست' تهتنا |ىالا/  ةنس ىفو همرج ردق ىلع مهنم

 اذه ىفو مكارم نويواسنرفلا بحسناو نابل ليج تالا اهيلع ىتلا ةلاملاب

 ةصوصخ اهّتب رتب نفدوةعساو ةجر ىلاعت هللا هجر ديجحملا دبع ناطاسلا ىفوت ماعلا

 سماخلا ناخدارم دبجم ناطلسلا ةسينامث هدالوأو لس ناطلبلا راوجب

 يدنفأ نييدلال اكو ىدنفأ داشرو.هرصنو هللا هظفح يناثلا ديجلا دبع ناطلسلاو

 ىدئفأ نيدلا دجوو ىدنفأ ناملسو ىدنفأ نيدلا رونو ىدنفأ ّنيدلا ناهريو

 هللا مهظفح

 د(مهتاهجو ءارهالاو كولملا نم ديجلا ديع ناطلسلا ىرصاعم ءابمسأ )6

 ىناثلا ردتكسا مث لوالا الوقن ..... ايسورلا

 لوالا موايك

 نفمزوجوتتقا رفا

 ليوناما

 ىنوتوأ

 كيردرف
 وردب

 هلبازيا هكلملا

 ٍدلوب وكيل

 راش ..جورنو جوضا



 ( لوالا جيلا دلع ناطلسلا )

 لافاني هيرأ مت :ةيلاللا ةلوادلا لق: غن نشواعمل
 ةيلعلا ةلؤدلا لدف نف كراش غ كت زو

 ةءلغلا ةلودلا لق نم كب الوقت ٠

 قكاؤالواب ع كب قدانترف ٠

 د فج ب

 نيدلا رصن مث هاش دجم

 ,. ىلع ريشريمالا . ....

 غنوق نايه

 هللا دمع

 لوالا اشاب سايع مث اشاب ىلع دمتم ٠

 اشاب قداص دهم

 زييزعلا دبع ناطلسلا مب
 |8411 ةن-ش ىقاوملا [عاتا7 ةنش سلخو (6غ8 ةئش ىف هنلازاشملا ذلَو

 ناَيضَع ران تئفطأ ةسولخ لوأ ىو ةئش نيثالثو نيذئارعلا نم اعلان ةيدالي
 ىئاتفعلاناشنتلا عرتخا هئدوغدعيو ةسو رب ىف ةدادحأ راّزم دوسالا لبخلا كاهأ

 ةثس فو هذتنتانوك و ريغزأ نبب ةيديدلا ةكسلا مآمتان تهأ [عالرب ةتس ىفو

 ماعلا اذهىو لال ثالث ةراتسالات دز هتدوعبو رثقم ىلا ناطلسلا حاش

 مث ضرع لوأ وهو ىنانمع ئرس ئياملا دجأ ناطلتلا' نادتلم ق ضرفملا ختنقا

 دؤسالا ليحل ىلاغأ تضع ماعلا [َذَهَفَو ةيلخاذلا تاليدعتلا و تاحالتفالا مها

 تيطعسناف هلهأن مأتسا ةَدنَرَح عئاقو ةذغ دن راذرسلا انثاب رع مهل لثسراف انا

 قلا'قازوالا نأ ثيح'ةؤقنلا تأش ى كانتزا لضش (عرم. :ةقدافو ركادفلا



 (ةيلعلا ةلودلا عزان) 0

 ميرق برح ىلع ةناعا ديجملا دبع ناطلسلا نمز ىف دوقنلا لدب تئشنأ تناك

 شرق ةثام اهتيق ىتلا ةثاقلا تحيضأف تاقاط اهتهق تضفخنا مياوقلاب ةفو رعملا

 حبصتو اشرق نبرشعإ ىثمت و ةضفلا وأ ىهذلا ةلعلاب اشرق نيثالث الا ىواست ال

 مظعالاردصلا اشاب داؤف ىأرولع ءانب ىنامعل|كنبلا لكشتف ارجهو اشرقنيعب راب

 ةروك ذملا ٌتاوقلا ةموك|تدرتساف ىنامعلا ديلصنوقلا ساب ةديدج ماهس ئشنأو

 نيدل ساسالا وه اذهو ةيضفو ةيبهذ ادوقن اهلدي مهل تطعأو ىلاهالا نم

 تمادىلا ةيعرقلا ةيسو رلا ب ورحلاىف تفرص ىتلا ةوسملا فيراصملاعم ةلودلا

 لودلا نيزاوم لوصاك ةيلاملا زا وملا لوصأ تعضو ماعلا اذه نيئس ثالث

 نوريثك نوُستفم تلسزأو تايالولا ةذاك ىف ةيماظنلا سلاجا ممم راصو ةيوايروالا

 دي رك ىلاهأ تران' ماعلا اذه قو ماظنلا ىلع اهقيمطتو ىواعالا نايرس ىف رظنلل

 شاب ىئطصم ةدايقب ركاسع مهلا ةلودلا تلسراف ةيدنجأ تاكي رحتب نويحسملا

 ردصلا اشاب كاعو راذرسلا اشاب رع مث قيسالا مظعالا ردصلا ىلدي ركلا ىليانلا

 تانوؤمو رئاخذ مهلا أت تناكو رضم نمر كانسعو ىنوع اشاب نيسحو مظعالا

 نيالا زع ةعرادلا لا ريمأ زسغ كب نسج رساف يرانملا نم ةرثكب ةءوطتم ركاسعو

 ىو اوداع نمأالا داجتاو ةاصعلا بيدأت دعب و ىداقرا ةانعسملا ةينان ويلا ةئيفسلا

 ةلئاع وأ تدب فلأ ةّئام عضب ةبك اريثلا لئابق نم رجاه 16م1 ةئس ماعلا اذه

 هنؤملاب مهتناعأ اهناف ةلودلا امأو ٠ مهدالب ىلع ايسورلا تلوتسا امل ةلؤدلا دالبىلا

 ةيركسعلا نمو وكري ولان م مهتفاعو:لقثلا تايرعو ةيعارز تاودابو رهشأ ةعضب
 شي رعىبأ:دلي و ناذج ةعلقىلءتلوتساف نهلاب ريسعةليمق تصع ماعلا .اذه ىقو

 ىو تداع ةدليلاو ةعلقلا دادرتساو مهدات دعبو ركاسع ةلوذلا مهلا .تلسراف

 تاهج ضعب ىلا اهنمو هناتسالا ىلا ةيردنكسالا نم ءايولا راس 1ع هتسس

 ةهج تقوحاف هناتسالاب راتلا لاعتشا كلذ ىقعأو نوريثكلا ذب تاف لوضانالا

 ىعسملا ل لاىلا اشاب ىلضفو ىلغوأ لاغب ةفورعملا تالكلا ىلا ترش.مث اشاب اجاوحت

 اشاي كدك ىلا هبراوزيد نمرخآ عرف ىرسو دجأ ناطلسلا تاديم تحت رلحوأ



 ل (لوالا ٌريزعلا دبعناطلسلا )

 قاحسا ارسو ىجناشينب ةفورعملا تالحا عم رحبلا لحاس ىلا وبقموقو هغردقو

 ناحصأ نم اضيأ تدستكاو نيباصملا ةلودلا تناعاف ةناتسالا ثلث نم برقي امي

 |عرمر# ةئس ىفو ءابولا عافترا كلذ ىقعأو تتفطأ مث تاناعالا ةيجلاو ةءورملا

 فرطنم ةئيزلا تيرجأ ةناتسالاىلا داع انو ايروأىلا ري زعلا دبع ناطاسلا حاس

 نسحاي ةيدنجالا ةيصخشلا تازامتمالا داوم ليد_ءت هتحامس اياه نمو ىلاهالا

 تاراصتنا بقع مهل تيطعأ تناكت ازايتءالا هذه نال اليق هيلع تزاكامم

 نادغب وقالفا نيتكلمملا ىاحكب هزوق رف ماعلا اذهىفو .ة>رح تاقوأىف لودلا

 طورشي ايسورب تاسنرب د>أ لراش هلذب ةلودلا تنبعف ىلاهألا نم افوحخ سد راب ىلا

 ا ةئس ىفو ةيناطلسلا باتعالل تاز كثنلا ميدقتل ةناتسالا ىلا ءاحف ةمواعم

 سلجملا هلدب لكشتو ( ةيلدع ماكحأ ىالاو ) سلجمب فورعملا سلجلا وغل راص

 ريو ةيفانئثتسا و ةيئادتبا ةيماظنلا سلاحلل اضيأ لكشتو ةناتنسالا, ىروشلا

 راصو ةيذاقنلا رصمب هانعمو .(ةيلدع ماكحأ) مساي ةناتسالاب مسج ناويد كو

 ليعامسإ اعد 12م5 ةنسفو تتاكملا ةدانزو سيردتلا ةيفيك حالصاو ليدعت

 راذ 1547 ةنس فو سيوسلا لانق حتفل ايروأ كولم ضعب رصم ىويدخ اشا

 اسنارف ةروطا ريماو اسمنلا روطاريما فيز وج ودا رف ر وطاربمالا ةناتسالا

 لئاهقيرح ثدح . عمال ةنس قو. ناطلسلا مهمرك اف ايروأ تاسنرب ضعبو

 ىاهالاو ةلودلا تناعاف ةمسج رئاسا تناكف ىلغوأ كب ةهج نم امداير ةناتسالاب

 هيتامص ىلا ىرب وكلا نم ىاومارت تايرع ئثنأ 12448 ةنس ىفو  نيباصملا

 ردصلا تام ماعلا اذه ىفو ([) يوك هتروأ ىلا ىوك هرق نمو هوبق بوطو

 ىنايلسلا عماملا راوحي ةصوصخ لا هتبرت ىف نفدو ردصلا ضرمب اشاىلاع مظعالا

 اشاب بيجن نبا اشاي. ميدن دوم :هلدي نيعو هرصع لاجر مهأ نم ناكو هللا هجر

 ةرادصلا نم روك ذملا اشاي.دوجم لزع عمو ةنس ىفو تاشاعملا لوصأت دقنتو

 لزعمم مجرتملا اشاي ىدشر دمم هلدب نيعو لزعمثر وهشملا اشاب تحدم هلدب نيعو
 ةباتسالاب تالعم )0(

00 



 ( ةسعلعلا ةلوذلا عران) 0:

 نيسحمت اشاب نعسأ هلدب نيعو ل زع:مث هذاز ىلاو رش ثان قدسشر دم هلذب نيغو

 نينس ثالث تلصخ تالّدرقلا هذه لكو ايئاثث يذن اشان دوم داع مت اشاينىفوع

 ةئتسوب ىلاهأ نلطو ةلؤدلا رومأ.ىف كانترالا لصخ اذيف 19946 ةئس ةياغل ىتغأ

 نم ةقزف:مديبلا ةلوذلا :تلشراف اوصغو ةيبنجأ سئاسدب تازايتما نيمحيستملا

 اورهظاخ مهلاو>أ تفشكن ا: اري مهل.دوسالا ليلاو نرمضلاةداسلو ركااسعلا

 عظعالا ردصلا اشان ميدن دومم ناطلنلا لزع [عورمم ةنس ىفو :نايصغلا انعيجب

 مجرتملا ىدتشر اشار دمع لوالا لدن.نيعو مالسالا يش ىههف ىفدتقأ نينو

 هللا نبش ىدنتفأ نيسح ىناثلا لدبي نيعو

 تبجومب زن علا دمع ناطاسلا عاج 86م ةنس لوالا دان  :ثالثلا مي قو

 اذج ارثأتتم:ناكو سانلا هغئانف.سماخلا ذاع دقع ناطلسلا هلدي سلحو قوتف

 لوخد نم اريثأت دازو هلوصح قيليال انمم هسواخ لتق اهأر ىلا لاوحالا نم

 كومو سول للا:ىلا هاعد نيح هنذا زتغي بلع ركشع رسلا ثان نوع نيشح

 هعطق هنونم تيس ناب عاش هدلنح نم سداسلا مونلا زن علا ديع ناطلتلا

 ىلا دفا كسرهو هنسوب تامصغ ناي زاتخالا دورو كلذ نقعأو ةيغازذ قوزع

 السلا او رهش كبح نادغبو قالفالاو زاغلتلاو دوسالا لئيكلاو .يرضلا
 ننكر ش فىدثفأ نسح ةعقاو:كاذوأ اله بقعأو'ازاهج ةلاودلا زك انسع هجو ىف

 اودقع ةناتسألاب زاظنلا ىأ ءذاكو لا نا اهليضفتو ىساغأ لوق غاص ةذترب :طزاضلا

 ناشوطفف ةنئاكلا ذئمون قاروشلا: شلع سيئر اشان تدم ةيارسؤ انلخم آلثل

 ناطلسلل اوان ناكو روك ذملا ىدنفأ نش سصهاذق ةناتسالاب لم وهو شاظ

 لوتخذلا فارأو لضو امو ةنارسلا تادرس ىذحا هتقيقث نا ليقو زي زغلادمع

 قلعتي ماهف رس فارغلت ئدو كلذب روفامىلا مهل لاقف ناجم اهعنم ءالاكولا ىلا

 نذاتسي ناجنللا دحأ نقط زكسغرشلا ةلئاقم نم ىؤررتضو نراخلا نشدتللاب

 ةنيحع'ةعرشب هج نم تاشوسم حج رخأ لالا قف اعم الدف ىتَح هءازو زاذف

 مثلتقف ةنحزاتلا رظانءاشاب دشار مث نيترم ركسع رسلا ىنوع اشاب نيسح برضو



 ما (نيماتملا داع ناطلسلا )

 ىرخأ ةفرغ ىف .اونرش دقف ءارزولا ىتابو اشاب ت>دم اما ءارزولا ضعن حرج

 الو تقم ريغ ىناو انشا تحذم ريغ كشم ديرأال هللاو مهل لاقف اهباوثأ اوقلغأو

 هيلع رئاكت مث باوبالا هل اوحتقي ملو عجراو نالفاي لقعا مهضعب هل لاقف نونجم
 اوضيقفهاوق تفعض ىتج ةريثك تاجارج هو>رجلب او ردقي ملف هيلع ضيقا باجحلا

 لالخ لوصح تيجوأ تاريثأتلا هذهفذ مكحلا ذفنو مادعالاب هيلع مكح مث هيلع

 كلذ ىف ءارزولا رواشتف زغل ملف ةّدمجالعب ءايطالا ّتهاف داع ناطلسلا روعش ىف

 لعل ىنأتلاو ربصلاب مريلع راشف هرضقن هللا: هدنأ ديجلادبع ناطلسلا انالوم اوعدو

 خيش نم ىوتف اويلطااغشلا مدعي مهتركذ مى ءابطالا عطق امل مث هاخأ ىنشي هللا
 أعرش عولخم هناي ىتفاف مالسالا

 ع هعاسلا [ع97خ ةننس نامعش رهش رشع ىداحلا كرامملا سبها موب ىفو

 ناطليلاعنلا ىلوواتباهمواتكوش ىرشلا ثراولا ةنطلسلل سلج 7". هقيقدلاو

 ءاشدام ىلع هنا ٌريزعلا ةرصتن ككلم ديأو هءاقب هللا لاطأ ىناثلا ناخ ديجلا ديع

 رسخ فسطل هدامعنو ريدق

 الإ ةفخحال

 انرك ذ كى هه ةعساو ةجر للاعت هللا هجر زي زعلا دبع ناطلسلا موحرملا ةعقاو

 لضفت ةيداليم 1441 ةئس ىف مث ةيكرتلا خراوتلا صنب اهتقو حضتا امسح

 تناك ءايشأت رهظف نيقت>للةلماكلا ةيرحلاءاطعاو قيقحتلاةقدب ناطلسلا انالوم

 اهنمةفلتغم تاجردب اهيف دي هل ناك نم عيجب ةازاحم راصف ضعبلا هنادال ةبجوم

 انفوت نا ىلا ةليوط ةّدم هيف اثكف فئاطلا ىلا ميدن اشاب دوو اثاب تحدم ىفن

 دوممو ىدنقأ نيدلازعفسوب مهق هللادجر زيزعلادبع ناطلسلا موحرملا دالوأ امأ

 ىدتفأ نيدلافيسو ىدنقأ ديجلادبعو ىدنفأ تكوشدجمو ىدنفأ نيدلالالج

 د( ممتاهجو سماثملا داس ناطلسلا ىرصاعم ءامسأ )6

 ايروتكف ةكشلملا ...٠ ..ارتلحنا



 فيزوج وسنرف
 اسنرف تراص هرشأو ايناملأ ةيراعحم دعبو كلاثلا نوياباث ... .٠ اسنرف

 هير وهج

 ليوثمأ ٠٠
 لؤالا جروج هعلخ دعب مث نوتوأ

 عباسلا كيردرف ..
 نسال اور
 هلباري ا ةكلملا

 دلوب وأ 00 ١

 هزاتغ ةيلعلا ةلودلا لبق نم ناليم

 هزاتمم ةيلعلا ةلودلا لبق نم لراش ٠

 هزات ةيلعلا ةلودلا لبق نم الوقن

 نيدلا رصان هاشلا

 ناخ ىلع ريش ربمالا

 نيدلا رفظم ريمالا

 ناخ ىلوق ...

 ناخ هللا بديحريمالا .٠.

 ناخ بوقعي ريمالا

 هللا دمع الئم
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 ( سمانا داع ناطلسلا )

 هزاتمم ةيلعلا ةاودلا لبق نم اشاب ليعامسا
 هزاتمم ةيلعلا ةلودلا لبق نم اشاب قداص ذم

 فالح نيمّرقتملا نيطالسلل نيرصاعملا ءاسضالا و كولملا ءامعمسأ نم ىري, هيبنت
 ةيبرعلا نع ةيكترفالا فورحلا فالتخا و كلامملا لاوحأ ريغت نم ْئشان هباشتو
 ركذام فالخ هدنع حصو ليبقلا اذه نم أيش ءارقلا تارضح نم ظحالي نف
 حيراوتلا بتك نم ةلوقنم ءامسالا هذه نا ثيح هدمعيلف

 اذ سنئوتل ةهقأو

 ائاَرمأ تاطلغىلع ءارقلا نقيل الاجبا ةريخالا اهعئاقو و سنوت لاوحأ رك ذنلو
 ةلودلا هتدباك امو ةياجلا ممأب انركسع + م 5 احالا اهتلثحا ىدح امثتارزوو

 لوقنف جنرفالا دب نم ايناثو الوأ اهصالختسا ىف ةيلعلا

 انديسل الماع حرس ىبأ نب هللا دبع وه ىتالسالا حتتفلا دعز اف ىلوتنم لوأ نا
 الامع ةهدلسعل نم هؤاغلخ ناك هب رحش اق ةئنَس ق ةفيلخلا نافع نب نافع

 وهو ىلهملارع اف ىلوث [هإ ةنس ىو [6 ةنس ةياخغ) رصد ةيالول نيعبأت

 مل نكل نييسابعلا ءافلخلا ىناثروصنملا رفعج ىبأ لبق نم الماع نييبلهملا لوأ
 هبش لسلاو برحلا ىف تح فرصتلا قلطم ناكل ب هفالس اك اطيسب الماع نكي

 ةيالولانوث راوتي هونب راصو بلغ الانب مهاربا اهيلع ىلوت 11 ةنسففو زايتما
 هؤاغلخو وه نأكو ىدهملا هللا دبع اهءلع ىلوت 291 ةنس ىف نأ ىت> هدعن نم

 هوني جاهتصلا فسوي نب روصنملا اهيلع ىلوت م30 ةنس ىو .ابي رقت نيلقتسم
 دحاولا دبع خيشلا مهلوأو نييصفحلا ةلود تءاج 1.2 ةنس ىو هدعز نم
 ليقنم تاوشدلاو تايابلاو تادادلا ىلا 980 ةنسف تلقتتا مث نيلقتسم اوناكو

 ىقكرتلا اشاب نيسح مهلوأو نيينيسحلاىلا تلقتنا 111 ةنسىفو ةيلعلا ةلودلا

 نب دجمىل وت مث 1119 ةنس ةياغل اشاب ىلع هيخأ نبا ىلوت مث 16 ةنس ةياغل



 ( ةبنيلعلا ةلودلا كيران ) 3

 ١47 ةنس ةيلغل اشانىلع هوحخأ ىلوت مث و 106 ةئس ةياغل: اًشايىلع نب شاب نيسح

 ةياغل اشاب نامثع هومنأ ىلوت مث 1عوو ةيدنسن ةيانغلاشان ةدوج هنا ىلوت مث

 نيسح هنبا ىلون عمو .ةئنسىفو اشاب دجم نبا اشاب دوجم ىلوت مث [؟*ع ةبس

 اشابدجأ هنبا ىلوت | عه ةنس ىفو اشاب ىطصم هوخأ ىل وت عما ةنسيفو اشاب

 هوخأ ىلوت 117+ ةئس ىفو اشاب نيسح نيااشاب دعم ىلوت )عبو ةنس ىفو

 اوناكو قأيس ا سنوتىف لالّمحالا نم نييواسنرفلا نكم ىذلا قداصلا اشاب دهم

 ةزاتم سنوت تراص ىت> تافرصتلا عيسوتل ةلودلل للذتلا قرطب نودبتمي

 ا( رئازجلاو سنوت ىلع ةيلعلا ةلوذلا:ءاليتسا باسأ ع

 تثاغتشاف سئوثىلَع توننامكظلا ىلوتسا نأىلا اهرغأ قءض ةيصقملا ةلوذلا3ّ ا

 اهتلتحاو اهنم نيينايلطلا تجرخأ ةوق كلذل ةءاجا تلسزاف ةيلءلا ةلودلاب ىلاقالا

 ةلودلا اهل ض رعتت ملف تاققسا رثازملا تناكو:اهيلاهأ ىلطك ناورق دم مهلعم

 ءاليتسا ىلاهالا تيشخو ةينيلهالا ىوردلا ايف ترثكف ناسلت اهتصاخ تناكو

 مّدقتملا روبشملا كرا زملا اشاب نيدلا ريخ رضحف ابيلع تلوتنما العفو اهيلع ايئارسا

 اهك اح وه ناكو هناتتيسالا ىلا بهذو لوالا نابيلس ناطإسلا رضع يف هركذ

 درطف اسِجو ةييِغبس ةئام ناظلسلا لسراف اهمِع ناظلسلل لزانتو ْذَئَيِقَو ربك الا

 ةلودلل داقنا مث ناطليلا لبق نم ابيلع ابلاو وه شاعو رثازخلا نم نيننايسالا

 941 ةنشيفلوالاٍنابملَس ناطلسلا نبا يناثلا ملم ناطلسلل يطجنو اهبلاهأ رئاس

 اهدعوو .اينابساب ناعتسا هنا الا نييضفاما ءاسمأرجآ ىوغحلا ندي نم ناكابخ

 فئأ ريغ هدنع نكي ل ىذلا اثايرديخ تبراحو هتتاعاف سنوت لاوس اهكبلتي

 تلسرأ مث هيئيج ىف قيس ب ره مودبيع 5 53 1 هركيبع ةاقلِف ىركسع

 ايثاب رديح اهل نيغو ىوغللا ندح نمو.نيينامسالا نم اهذقناف,اشاب نانس ةلودلا

 ىايلاب نايميي ٍناكاب اهل. راصبهدععي نمو ةيفاكلا ركاسعلا هعمو ايلا ور وكذا

ةيلهإلا بورجلاو فالتخالا عقوف برج يديجاو لكي راصو ايج نتف يا دلاو
 



 6 (سنوت ةهعقاو)

 قه كالا لب نبزغن> اونختتاو ئاذلاو قانلا اولتقف ىلاهالا تلف: ىت+ امهنني

 ايلاواضامغا ةلونلا نم وج رتساو : 1 0٠7 'ةقس ى كلذاو مّدقت اك نيئقاج والا
 ةائاعلا هج وهو انثانةيتربهيلغ منو هتنيعو ةلودلا تليقف:هل كني رش .نوذي ميبلع

 لعيفابي رقت اشاب زؤيلاكر غاضالا طانضلا من ودقاح ؤالاذ نت الل كائه ةدوخوملا

 هلاتضاؤتف دقؤ ىنانمع نيغص ظباضوه سنوت ىاب ةلئاغدج لضأ نا كلذ نم

 ةلؤدلا نال'كلذ هيشأ امو ةسايسلاو نناجالا عم تادهاعملا اذنغقومالا ىف ةلوذلا

 هلاك ىف سماخلا مريب ذيدلا عوحرملا هلاق ا ىلاهالا ةحار فالخ دضقت تناكام

 لظبأ.ى ---:تاّصِيؤفتلا ةذيته نانسأب :نايضغلاز داسغلا زهظ مث زايتعالا ةوقص

 تدست وه كلذ ىف مظع الا تينلا ؤ ةذاعلا هذه ىلاعت هللا هجر دوه ناطاسلا

 هن اقرضت ءوس نم ةيواسنرفلا ةلودلا تخت اهلوحخد ىف رْث ازملا ىلازو اشاب ن

 نيلسرملا هرك اسغو اباب نادومقلا لوزن طعنمت:كلذ ىلع :ذثتقو سنوت لاب دعاسو

 نوببوانسن غلا اهلئتال ىت> رئارتملا ىلاو:اشانلا لزعل ىداؤلا ىتلح ىق ةلوذلا نم

 رك اسغ:لالستحا نا: ىايلا نم اهوت:سنوتب انيم وه قذلا :ىداولا: قاح ىق

 نكم ناك ول كلذؤمو ةيواشنرف سئاسدب كلذ ناك وأ هتيالو سم نسؤتب ةلودلا

 قنا نتل ل مازولا ةيالؤ تغاتض امل ىداؤلا مانا قلو تا رمل اشاي ثادونقلا

 داوحاو مادعل م ئايلا اذه طاغ نم هنس نيسجت دعب :سنوتتب اسنرف لالتحا اس ..اغ

 ةناتشالا ذاع ةوقلاب ئداؤلا.ىتاح ىت .لزني. نأ نع ةلوندلا:نم:نادؤبقلا فمب نمأ

 هنيبطاخ:انإف زئازلا:نؤن وان زغلا لما كلذ ءانبُأ فو: .كلذب ناظاسلا ربخيل

 دخيمل ئداؤلا لن نم اشاي ناذؤيقلا هعنم بيسنع امهفتسم كلذ .ىلاعلا نابلا

 نم لكن ب ام يرغأ نمو هتيتنزؤك م ول ىلع هناكترا فالخ ةيانبالل اليدس هل

 ف رئازتملا ىلاوو سنون كااو نيب ام برخ لودصح نيلسملا ماكح تاظاغ
 ناغتشا و لولا تادضغاسمو ءازرغأب نانويلا ةنتف ران لاعتشا ندع. ع+ ةئس

 امهننب نريلبا عشم ىالخادتا الؤشر تاسراف اهفقوم حزج عم اهب ةيلعلا ةلؤدلا

 انلف .؛(ةيلاملا بئانطملا نم نيرطقلاب .لخامرظناف:) اميندب كناذ/خحلصأ لعفلاب و



 ( ةيلعلا ةلودلا خران) أ

 تضرف مةاودلا الع تضرف ىلاهالا ىلطك سنوت ىلع ايلاو اشاب نيسح نيعت

 اهةزاولب ةيب رحلا نفسلاب ةلودلا ةناعا نم نييئايلطلا دي نم اهذأقنا يقع ىف اهيلع

 نيطالسلا سواج دنعو هتيالو دنع ىلاولا نم لسرت ايادهو ةجاخلاد ع ارحي وأ ارب

 دايحلا ليخملاك دالبلا جياتت نم تناكايادهلا بلغأو تايسانملا دوج دنعو

 ةعصرملا ةسفنلا ةحلسالاو ةيفوصلاو هيريرا تاجوسنملاو ةبي رغلا تاناويخلاو

 ةيار نم نوكت ةيارلاو ناطلسلا مساب ةيطخلا نأ ىلع اضيأةلوذلا تطرتشاو ناجرملاب

 ةيلخادلا سنوت ةموكح ردق ىلع نوكت تايايجلا و ناطلسلا ساب دوقنلاو ةلودلا

 فالخ اهتقو اهلع طرتشيمل اهتلاح ىآرامل سنوت حتاف اشاب نات نال اقف دن رذألاو

 لوطسأ“ءاجف. سنوتىاي اشان ىلعو اسنرفنيب ةرفت تلصح 116 ةتسفو ركذام

 ةلودلا بودنم دوجو ةفداصمبو نوصحلا ضعب يرو سئوت لحاوس ىلا اسد رف

 ايسورلا ىتلود عم برح ىف تناكابتقو ةلودلا نال ةيبرحلا ةناعالا بلطل سن وتب

 لوطسأ داعف امهئدي تاذ حاصأو سنوتىاب واسنرفنيب بودنملا لخادتف انرتسوأو

 ىلاو بلط [؟ه5 ةنس ىفؤ تناك اك ةئسألا تاقالعلا تداعو هاج اكاسنرف

 ترهأ 120+ ةنس فو ناشدن.و اهب هيلع مناف ةيريشملا ةيتر اشاب دجأ سنوت

 ( هنا وك ) نامرف ىضتقم ىلع ةي ريا تامظنتلا لامعا, .سنوت ىلاو ةلوذلا

 ةلودلا هيلع تحلأ 16م4 ةنس فو ةلهملا نلطو ايثديم ىلطلا ىلاولا باجاف

 سئاسدلا ترثك 12+ ةنس ىو اضيأ هلاهما ىلطي الوسر ارملا لسزاف ذيفثتلاب

 ةيدنجالا تاياشولا نم اههوت.قيلعلا ةلودلا نم ىلاولا فاخف سنوت ىف ةيدنحالا

 هدييأتبو هب مهوت ام عيجينم هنيمأتل الوسرهيلا تلسراف كلذب ةلودلا ترعشتساف

 اذهو) ىلاولا حرفف سنوت ىلع ةررقملا لاومالا طاقسا عم هنايح ةّدا هتيالو ىف

 (اهلالتحا تدارأام دنع سنوت لالقتسا ىلع لودلا ىدل اسنرف تاحاجتحا دحأ

 ىفو ةدءع نم هلل ال ةيالولا اهنم تازايتمالا عيب ةلودلا نم ىلاولا نقلا مث

 كتب هيف هحصني ايدادو ايوتكم رصم ىلا و اشاب سايع هل لسرأ 1230 ةئس

 ناطلسلا نم لان ةناتسالل هذامل هنا هللاقو ةيبنجالا سئاسدلا نم هرذحيو ماهوالا



 بابل (سنوت ةمقاو)

 لاعفأ نأ عم بابلالا شهدي ام ةلماغملا نس>و .ماركالا. نم.ةلودلا لاجر نمو
 ىم نهذت كنأ نسحالاف ةفولعم ةلودلا ّدْض اشاب. ميهاربا مو اشلب ىلع دم هّدج
 هركفب جلتخي لو ةلودالدبع هناب هباجاف رفوالا ظلا نم هلائتام ىرتو ةناتسالاىلا

 تازائتمالا هذه هلا لتاق ) ةقبانسلا تازايمم الاب هكسمت ف الخ هب مهتي امم
 ءادعلا نم الوسرااشاب سانع.هيلا لسرأ مث (زاهجا اهرخآو زايتما اهلوأ ىتلا
 ٠ اًريخ تانمظنتلاو تاحالصالا نم. دصقت ةلودلا نا هاههفيل راجتلا نمرخآ هعمو
 ىلا: ىلاولا ياهذ بوجومدع اهنمو تازايتمالا ءاقنا ىف ساب الو نيانسملا ةلكعجبو
 فلأ رشعةعبرأ روك ملا سذوت ىلا و.اشاي دجنأ لسرأ: 61١ ةنس ىفوإ هناتسالا
 |! ةنسىفو ميرق برحىف ةلودلل ةناعا نفس ةتسو ةيعاربشةطاقرفو ى ركسع
 سنوتىف تلصح ىتلا ةماعلا ةروثلا. ىئرظنلل الوسر ىدنفأ رديخ ةلودلا تاسرأ
 تنكتف ىلام ا قيضلان م سنوتل ةناعاتاكنرفلا نم اهصنو انويلم اضيأ تلسرأو
 ردنيح بهذف ملظلا نم ةلودلل اوكسشو ةماع ةروث ىلاهالا نم تلصح مث ةروثلا
 )_ادت ىلاهالا يلطف مهليطاسأ لودلا تلس رأو. ىنامعلا لوطسالاب ىدنفأ

 هي

 ةلودللالءف مهمايضتا اويلطو دالبلا ةيلجتاد حالصال اهب ودنمةطساوب ةيلعلا ةلودلا
 هضرغ سس. ىلع لك لودلا تلخادن ذةنيحف مهنك امأ ىف ةلودلا لع اوعفرو
 هتاعفامىلعةلودلل ركشت لاسرا ىلع ىأرلا رقتساو هريز وو ىلاولا ىلع ةلاملات رثاف
 ناكو لاقي لاقم هسعم قي مل امم تازايتمالا طباورب نامرف لاسراب اهنم ءاجرلاو
 لوخدل اساسأ تاكهنطايو ىرب اي هرهاظ ةيبنجالا سئاسدلاب ! ءوامم ىأزلا اذه
 ةناتسالل ريهشلا اشاب نيدلا ريهخ ىلاولا لسراف ةييتجالا لودلا ذوفن تحت رطقلا

 مظعالا رد_كلا ىلع كلذ ضرعو.بهذف تازائتمالا ةدايزو لالا كرب باطب
 نا هنوعضم امررقت ةناتسالاب ءارزولانيب ةريثك تاعابتجا دعب و ريهيشلا اشان.داؤف
 زيزعلا دبع ناطلسلا نأ مث بلطي ام انامرف ىلاولل اييرق لسريس مظعالا ردصلا
 اًدج فسأتم ىبكلو سنوت ىلاو مرت>أ ىنا.اشاب نيدلا رين لاق ىلاعت هللا هجر
 داعف رذع ريغ ىلع سلفتلاو بارذلا ىلا رطقلاب توهأ ىتلا ةئيسلا هنأفرصت نم
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 ( ةيبلعلا ةلودلا خيرات ) مامب

 ىف اهلخادتل ةيسائم ةصرفلاّن | املاطيا تنظ 1244 ةنسىفو اشان نيدلا ريخ

 نع ةديعب ةيلعلا ةلودلا ناو اه-مرح ىق ايناملاو اسنارق نا ثيح سوت سهأ

 ةلودلا ىلع ةمهملا رومالا ىلغأ ىابلا ىئخأو اهب ةيلاطيا ةئدل دوحولو سنوت

 ةيلاطيا ةنملىلا ةعساو اضرأرحأ سنؤت ريزو رادن ريخلا اشاب ىئطصم ناكو ةيلعلا

 اًماد هناوعأ دحأ روك ذملا ريزولا لسراف دودلاو تازايتمالا ةنحالا تعسوأف

 ريزولا عبات ىّدعت نم اهل رئادت لوصح ةئحالا تعداف راحالا خسف ىف ىبستلل

 اهلصنق ترهأو لكشملا اذهب ايلاطرا تحرفف كلذ نم وش لمحت نم عذتما ىذلا

 ترعشتساف سنوت ىلغ ءاليتسالل اهلوطسأت زهج مث ىلاولا 'ديدهتو ىنئالعلا عطقب

 دعب رئاسلا ضي وعت عفدي سهالا ىبتناو اهتعنم و تاخادتو كلذب ةيلعلا ةلودلا

 ىابال نامرغلا لاشرا ترخآ ةلودلانا مث ةيلعلا ةلودلا سهأ ىلع ءانب كلذو اهتويث

 اضدأ اشاب نبدلا ريخخ تتكو هلاجعتساب هناتسسالا ىلا ىايلا نتكف ىشنلا اذهل

 ءوست ةلودلا ةكرادتت ل ناورطخ ىف ىسنوتلا رطقلا نا هنومضم ام ىلاعلا نانلل

 لاسراب ىضذقت نامرفلا ةلزاث ناب مظعالا ردصلا اشاب ىلع نم باوج دروف ةبقاعلا

 مهقف ىلاولا ريس حامقتساب حيل عم ةلزانلا ىف مهافتلل سنوت ىلاو لبق نم دّدعم

 نبدلا ريخهجوف قباسلا ردصلا بوتكم ىلع نامرفلا قبيناب ةيضار ريغةلودلانا

 رضحاف اشا ميدن دومم وه دموي مظعالا ردصلا ناكو ضب وغتلاب ابنا اشاب

 هلايقتدسال ىلاولا لسرأ سنوت ىلا داعالق عصرملا ىذيجينلا ناشنلاو نامرفلا

 اشاب نيدلا ريسخ ىلا اكوم دقعو هنيلا نيبرقملا ءارهأ ريمأ ليعامسا نب ىطصم

 ىديجتا ناشيئلل زئاحلا مفملا ريشملا وهف راصتخالاب نامرفلا ن ومذم اًمأ

 درشلا هلالجا هللا مادأ اشان قداض دج ىريزو عصرملا قويامهلا اشيثلا عم ىن

 ةثراوتملا ةيلعلا انتلود كلامم نم ىش ىتلا ةيسنوتلا ةلايالا نا امولعم نكمل نيمآ

 ىهنتو ةريسلانسح رهظت لزت مل كفالسأ ةدهعملا اقباس تهجو اي كتدهعىتلا

 ىلا ةيضرملا يشلا ىضتقم ىلع وه ىناطلسلا اتلومأخ ةتلا صولخ انفرطولا

 دارملاو ىلصأالا دوصقملا تاكاملو ئذرملا كلسملا كلذ ىف ماودلا وه اهيلع تامج



 1 ( سنوت ةصقاو)
 ةحارلاو اهتارع انتلودل عجارلا ةلابالا ةئمنأمظ ءاقثرا وه ةينسلا انتنطلسل ىطقلا

 نيدسعلملا كياَكَب اريخأ اهب در و امو بلاطملا هذه ىلع لاصحتسالا ماسقلو اهتاكسل

 ةجدقلا اهدودحب ةدودحلاسنوت ةلايأ تيقبأو تررق ةيلعلا ةفالخا بناجنم هل

 قاطلسلا ائيوغره نأ ثيحو ةيت“الا طورشلابو ةثارولا زايتما مضب ةمولعملا

 ةنطلسلا ت>مددق ىلاهالا ة-ارو ةموكحلاك 5 نارع دئازت وه هناين مّدقئامىلع

 ةيلعلا انتلود فرطل ةلايالا نم مولعم مساب لسري ناك ام لاسزا مدغب ةينسلا

 ىلا ون وكي ناب ةينسلا انتدازا تردصو ةيكولملا انتكلممل ةررقملا ةيعبتلا_رجومب

 نمل ةيلاملاو ةيكململاو ةيركسعلاو ةيعرشلا ثصانملا ةيلوت ىف هل اضسه شسذوت

 تالئاعملا ءارخا: قو لدعلا َنيناوق ىضتقم امنع لزغلا ىفو اهل التهأتم نوكي
 ىلا ةدئاعلا ةيكيتملوملا داوملا ادع اهف اقباس ناك اك ةيبتجالا لودلا عم ةمولعملا

 ةسايسلا ل وصار ةقلعتملا ظو ريدلا دقعك ناك ام اهب ىنعنو ةيك ؤاملاةسّرقملا انقوةح

 ددعو ةيذسلا !ةتئطلس قوق-نم ةؤازحا نوكي امم اهوذو دودخلا رييغتو نرخلاو

 نم فيرشلا نافرقلا ىلط) ص ورفملا ميدقتو ةيالولا ىف موتحلا ردقلا لواح

 روشنم عم نامرفلا لسرب ةينسلا انتئطاس كفرطل كاتلئاع نم ريك الا ثزاولا

 انمئاي ةبطالا رّتست نا طرشب ن”الل ىراخلا مىنوبامهلا ةيريشثملاو ءاززولا

 ةلايال ىرشلا ميدقلا ظابترالا ةيئلع ةمالع برضت ىتلا ةكسلا ني زتو ىناطاسلا

 انتلودلبرحلا عقو امهمو هلكشو هنول ىلع قجئسلا قبيناو ةفالنلا ماقمل سنوت

 هب ترجام قط ةعاطتسالا ردقب ةيناهشلا ةلابالا كلت نع ركسع لسري ىنجأ عم

 كتلئاعل ةثارولا قيرطب ةيالولا سهأ ن وكي داوملا كلتعمو عيجلا ف ةمدقلا ةداعلا

 تناك اي ةيعره ةيراج ةيلعلا انتلود عم ةيطابتزالا تالماعملا رئاس ىّتدت نا ىلع

 نيناوقو فيرشلا عرشلل ةقباطم ةلايالا كلتل ةيلخادلا ةرادالا ىرحت ناو اقباس

 لاملاو سقتلا ىف ناكسلا نيمأتب ةلفاكلا ل انحلاو تقولا اهبضتقي ىتلا لدعلا

 لسرأو ىنونامهلا انناويدنم ليلملانامرفلا اذهردص ركذ ام انالعافضرعلاو

 كلت لاح حالصا ىهامغا ةيناطلسلا انتاينةضالخف ىناطلسلا انطخي هالعأ احشوم



 (ةسلعلا ةلوذلا ران ) ع

 انتيعبت ةيهافرو ةداعسل كشري ل“ابو متقادص ةدهعب :ةسءدوملا ةمهملا ةلابالا

 ةققحلا انتطلس قوق ىلع ةظفاحملا مات عم ىناطلسلا اثلد_ع لظب نيلظتسملا

 ف ىستنا ةسسؤملا طورشلا هذه ءارحاب مايقهالا مرلتف نامزلا مدق نم سؤتن

 ا 87 ةنس نامعش

 ىو ةرضاخلا ىف ةداعال ةقراخ حءارفا ىلاهالا مول لصح نامزرغلا اذه أرق املو

 ىف نسلاو ةلاوتم روهش ةثالث ةّدم تانيزلا تمادو نايرغلا لئابقو ذالبلا رئاس

 نم ىهساملاطهثلئاغلو هل نيتم سانسأ ىلع هسهأ رارقتسا نم كلاولا, قلعتياه كلذ

 لاضتالا مانت نممهب وغص لودحافىلاهالا حرف امأو هيلع لصحتي لو هليق ناك

 نم دحأ ركتي لو اهبف ةراذآلا نسحو نمالا طو رش عم ةيمالسالا ةنلعلا ةلودلاب

 اذه نم دصقت مل ةلودلا نال لودلا نم دحأ ضراعي لو نامزغلا: اذه لضانقلا

 نم سكعلاب نهالا ءاج نكلو ةمسسنوتلا ةماللو سنوت لاول ا ريخ الا نام زقلا

 نامزفلا اذه ىلع ادانتسا مدهن | ثيح هئارزوو ىاولا صالدتا مدسعو لهج

 ايلاطياو اسنرف عم اضوصخ ةسايسلا.ر وماي مهلهج عم تازايتمالا ر ومأ ىف اوعستا

 كلذ نم جتن ىتح ةيلعلا ةلودلا نبع. مهب ةرضملا رومالا ىلغأ نوفخي اوناكو

 ةدنحالا شئاسدلا ةعامسو ناولا ةلغغ ةباتسأ نمذ نمو .اهف اسنوف لالتحا

 ىف هتسايس سنوت“تراص ىذلا ريهشلا ريب ز ولا اشاب نيدلا ريخ سفن. جاعزا َف

 هلدب نيعتو ىققغتسا ىت>املع ودعلا اهدسح حئالضالا نم هنتلاخ ةزيجو ةّدم

 لمجتلاب امرغمناكو هعابتا نمو:ىلاولا :ةيعم'ىف أشن ىذلا ليعامتا نب .ىئطصم

 ةريثك تازهونم هردص ىلعو خاوخ:ةلجب هعباضأ ف ناكىتح ةرخاقلا سنالملاب

 ىسناس زنويسملا ةدام اضيأ لالتلالا ىابسأ نمو ةرهوعع تناك هتغاس دلو

 ةعارزلل.ةلباق ضزأ ( [) هيشام ةثامعبرأ سنوت ةموكح نم ذخأ ئذلا_ىواسنرفلا

 لصخق كلذفف ئث ةموكحال سلو مغو رقبو ليخنم اهيف ىنثثاوملاةيب رتل يشلاو
 روك ذملاعنم هتطساونو سالاىف الضر لزق لحخادتف ةموكح اينو هنسس فالخ

 ابيزقت عارذ ةئامسو فالآ ةعست هدخاولا هيئثانملا )1( ٠



 ضم

 الاسر روك ذملا رب زولا لسراف ةروك كملا نضرالا ف ةموكتلا .لاجر نم دحأ لوخد

 نم ىلع :ةيلؤسملا اقلاو ةيضرتلا داوم ةعبرأ هموكلا نم تلط مث لصنقلا:مهعنف

 ناوخلا عبارلاو ىسناسدويسملا بلطف رظنلل طلتخم سلعجدقعو :ةلزانلا ف بيست

 ةيلؤنسملا ةأقلا نم ٌضرْعلا نأ ىلع هنم زاعياب عاش دقو نيموي فرظ.ى كلذ نع

 امهفوخ دّشتاو ريزولاو ىلاؤلا لاوحأ :تبرطضاف ريزولا لزرع وه:سستملا ىلع

 هباجا وريزولا نع رظنلا قرضضب لصتقلا ىج رت مث ةائسملاب ةيلعلا ةلودلا:العي ملو

 ىلاولا نتكف ضرالل تهذ ىذلا تتاكلا .لزع كلذ ىلا فاضيو تابلطلا قاب

 نيجاف ةلقنملا قنهعم ملكشبلا هيلا لوسر لاسراز الن زف ةيجراخ ظانل' افا رغلت
 ناؤلا.نااف اسن رفىدل دقعم لضنقلا ناو كلذ. ىف ةذئافال هناب لصئقلا ةطاوب

 هاطغعاو ةيبسرلا هسبالم وهو لصنقلا راززف ليعانمسا نبا ري رولا لزنو لوبقلاب

 قملا روهظ ةحبتنلا:تناكو ىواسنزف دخاو'ةسائرب سلخ دتنقع مث ةيضرتلا

 ابرك كلس دم نييواسنرفلا:دسحأ تلط مث ةموكسملا الض ئسناسدويسملا ديب

 نتنثاوتب ةيرئازدلا ةيديدملا كسلا لاضتاب اسن رفل املا سمس كلذكو بيحأف

 لادبا ىف ىئس لتعانمنا نئا ريزؤلا نا اسنرف لالدتحا نامسسال تاممملا نمو

 ناخحلاىلاولا ةديس دعن4وتيناب دهعلا ةيالو ىف عمط ىتخ هئرشم ريغ مث لصتقلا

 ةدوملا لضدقلا عم كحاف اسن زف. تك اعوط سنوت لاخذا تأ اذا اشار قداص دمع

 زئاسو  ةموكتحلا رارسأ عديمي هل ةلعمنمبلا قأت ريزولا ةناطب نا: لبق ىت>

 نيغاسنرف: ثق سنوت.لاثدا طورش ىلع لضقلا عم ريزولا قفا ىتحابجتافرسد

 نم افوحت رس ةللري زولا اهمّدَق ىتلا ظورشلا كلت ىلع ةناجآلاب تنعش مل ىلاولا نا

 نهدقعلا فوشي :ىلا ولا لعجف ةيلعلا ةلودلا مهدحأ ربخي الكل: كلاهالا نمو لودلا

 لسرلا-ارس لسراف اسنرف.لخادتلهجو ثادحاىف نيس ريزولا لغحو رخآ كاوا

 ءامنم ىلا:ىنامعلا لاوطسالا' لس رتوأ اممسر'ةلودلا ىلطت نا: نيوسشولي ةناتسالل

 اهرامجالا انيلاطت|ةلماعم ءاسأ هنا: لفقو ب وعالا هيلط ىلا ناطل بلا فقعسي لف شوت

 رهظأ مث هتف حجني مو ةياجلا:اسنرف نم بلطيل سنوت ىلع برحلا نالعا ىلع



 (ةبلعلا ةلودلا جرات) 1201

 مهتلودل اسنرف اياعر تنتكف ليملا لك هنع لامؤ ارهاظ فرخ لصنقب فافختسالا

 اهليخي تتأ دق اسن رغب اذاو فاصتنالا اويلطو ةعئاض سنوت ىف ماهقوة> ناب

 اهريغو دودحلا ةهح ق اهقوقح ظفح اهدصقنا ةنلعم شنوا دردح ىلا اهلحرو

 (اهبيف لالتحالا وأ ريغلا دالب ذخنأ دي رت ىتلا لودلا نم ةيداعلا ىه لاوقالا هذهو)

 لودلا ىدل انارغس ىلا اهتم راخ رظان هررج امب للا اذه ىلع ادنرذ تتفتسااو

 لئاسرةلجب ؟كل لسرأ ناب فرشتأ ديسلا اهبأ هصخلماما 4/1 ةنس سرام 9.ف

 رك اسعلالاسرا تين نع مربختو الاجبادصةملامكل ىتقحأ نأ .ديرأو سنوت تأشف

 متنأو اهدضاقمةي روهجلا ةلودلا تفرعةىهنم ؟فاهوج رنىتلا ةجيتنلا نءون الا

 نكمال وهو ماعلاس لج اف ةرازولا سيئر ديشلاهب حرصاماصوصخ كلذنو ركاذت

 ىدل مكعفنيل حاضيالا ةدايز ديرأىناف اذه عمو هقدصنم ك.ثىندأ هيف نوكي نأ

 وهو دحاودضقم الااهل سل سنوتىف اسنرفةسامس نأ لوقف اهدنع تن ىتلا ةلودلا

 انتا رعتسم ةدارو ظفحل ائيلع بج اولا ةنس نيج: كذم نم انتر رس حضول ىذلا

 زخحلاىمظعلا

 تان 1م. ةنس نخ ( رثازملا اهلالتحا مؤينم ىأ ةنس نيسمخب اذه ليقنم

 تجا ولا لمنل اثنا و ةيقي رفالا انتارعتسم راكنا! ىلع ةعب اتتملا لودلا نم ةلود

 . . 0 1 - . .٠ َ ٠
 ها

 سذ ولىلع ءالمتسالا وكهحؤم اسنرف دصقمنأ اذهنم مهغي] ةيرثا

 نيذنوذع ةيسنوتلا لثامقلا تناكذ قو فيحارالا ريثكو أ وذع زاجنم اهظفحل انملع

 ريجنو شيشارفلاو. هناتسو لئابق عيجلا ىلع قاف دقو  مهنب اهف ىتح نيب راعمو

 رك اسعلا نم لسرت نأ ن“الا انمْرَتلا كلذلف مهتوق ةيكالو نيب راح اةيكن رعتالو

 ةيقرشلا اندودح لئابق رهق ركااسعلا لاسزال لؤالا ىادلا ناك و اغلأ نب رشع

 فاخنال نحنو اننودّثْم نولا ريال انؤاذعأو ة>ارلا و. نمالا ريا رقتىف ةدئافال نكلو

 بفقاوعلاىف ليلقلا رظن نكل.هدحو هنم ناك اذا سنوتى ابل بوسنملا موخوهلا نم

 انتلقنو تقو اهل ىلا, نأ نكمي تاشي وشن: هذهو هريغ عم هداحتانم ىرحتلا انمزلأ

 انل ن وكي نأ ركذ ام ىلع ءانب انمززليف امن زف ىلا تح لصت و ثا زملا ىف اريثك

 الو هيلع انل ىتلا ةبجملا انضوعي راح انمزليو ىلق قافتاو ةريمك ةيحغ ىابلا دنع



 انفي (شنوت ةففاو)

 مرتحن نحو ةخسا رلا انت وو راقحتساو انرارضل ةسخح زاخلا تاشد وشدلا عمسل

 لوذلاو اندُئاوف عم تايثب اوعسوتي نأ ْتوردقي مهو نناجالا عفانم قيقدتلاب

 عم انداحتا ةريخالا ملا هتاه ىلا و ريغتت ال مهتهج نم اندضاقم نأ نم نوققحتي

 تاضن وعت عفد ىف فال تخالا نم انايحأ ثدحي امالا رسم مخفملا ىابلا ةلود

 ةريخالا ةّدملا هتاه الا انوبث دادزي و داحتالا عجري نيحلا ىف مث نيرو رضملا انلئامقل

 ةدحاو ةعفد انبلا ةيسنوتلا ةلودلا ليم ريغت دق اهيلع عالطالا تعصي بابساب هتاف

 نكللو ةثم بتجتلا دون انكىتلا رك اعلا لاسزأل ىناثلا بسلا وه لاخلا اذهو

 نأ فرتعن اننال عقاو وه امم انتمْزلأ اهملع انربص املاط ىتلا ةئيدرلا ةريسلا نين

 ةطلاخم ىهف ىلاعلا نابلا عم ن" الا ةطلاخلاف ةلاخلا امأو ةإقتسم ةكلمك سنوت

 هيلعىه ىذلا ريغرخ [رظنمىف سنوت ةلزان انيأر انكول اندوبو ئييبط ليمو ةدحم

 نم مهفتسن نأ ردقن اننأو اقباس هانرك ذ ام انيلع سِح ام ناب ذق نكلو ن“الا

 ىتلا هتريذس اوعنمي ل اذالف مهلبق نم ىلاو وه سنوت ىاب ناكاذا ىلاعلا باملا

 لعالا سفن ىف دي رث ال اسن رف نأ تيجعلا نمو ) نيماع ذدم اسن رف و اهلعف

 هطابترا مدع ىابلل رهظت تناكام | ريثكو سنوترومأ ىلع ىلاعلا باما١ علطينأ

 ربخم الو ىاعلا ٍبابلل سنوت ىاب نم كتشت مل اسنرف نا برغالا و ىلأعلا بابلاب

 عنبل اوشتفيم اذاملو. (ةئيسلا ضارغالا هللا لئاق رهاظ اسزرف ءارتفا اذبف طيسب

 نم اندودح نموت طورشب ىبتني نأ نودمتحم نحن ىذلا ن “الا دوج وملا زيحتلا

 ايروأ ىف ال نا لوقن ام دنع فاخن الو دراملا ىرخملا نشَت وتلا و رهتسملا:رهلا

 لؤقعال سماطملا غرافلارظنلا اهب ىتلا تاهملا ادع تاهملا عيجب ىق ماعلا اًض رلا

 نحذف نيفرطلا ا١لك ىفو سنوت لودو نانلا كوح تثءمخ ىلا ذسلا اهمأ ىثد ذهو

 نأولو انل اودع نوكي ال نأ وه ىايلا نم وجر ام عيجبو ةبخمنا, نولوعدم

 / ىمختال دّئاوف ىلع انعم اهداحتا نم لصحتت نأ ردقتف اهدا وغل رظنت ذكلمملا

 نمرتخ لكب اهل تان نأ ردقنو اذه نم ( اولمأتف ) انم نك هلصخ اممزثكأ

 |1406 'ةنس فو دي ربلا ابف انلعف [معاإ0 ةنس يفف اندنع لصاخلا نارملا



 (ةبييلعلا ةلودلا عرات)

 ةيديدخلا ةكبلا انلعفا ( رجال, ةنسو ١ مإلا/ ةنس و فارغلتلا انلغذف 871 ةنسو

 نيتيديدح نيتكس اهب لعفت نامزلا: اذهىفوب رئازملا دودح نم اجيسزف نيب لوطن
 اخسرف نو زيثع اهل وطو.لامثلا ةهج نم, )١( ترزنياب نينوت طبرتل ايهادجا
 ثدح كلذنم أيشلعفت مل اهتيلاب ) بونحلا ةه>نم ةسوسلاب سنوت طب رت, ىرخالاو
 سناوتا سفن ىف ىدسه لع ءادتبا ىف يرق نع ىدتتسو (ةلتاق موهب اهنا
 ةادعاقلاّ اذ ىلا ىداولا قل> نمو طشلا ن « (اعنط ةيواسنز غلا ] بكازملا لخدتتل
 نيسدنهملا دحأ انيحلصأ دق سئرول ىلا ةرذعلا هانملا رت ىلا ةليجلا هيانبحلا ناو

 تارائمو ةنسجب ءاّيشأ لعفنإ لا زنال اناف ةبيطلا. ةطلنملا,عجرت الو نيب واسنرفلا
 ىف ةريبكلا عرتلاب ضرالا قسنو نادللبلا نيب لصوت ةيلخاد اقرطو طوطشلا ىلع
 ربنالا كِلَتب نينتعم اوسل اهلهأ دالبيلا: هناه:نكلو ةريثك رهنأ اع ىلا دالنلا
 نداعملا نم عو لك امم دوحو ا عطاقملا جارختسا لمن كلذكو تاياغلا لا :كلذكو

 انغو ةبصخ سنوت ةكلمن ا ةلجلابو ةنسملا ىضارالا ىف ةجالفلا ببتوت كلذكو
 بحجيملا عيل ازتنا ن نك ةيواسنرفلا ةياجلات 2و كلذ ىلع لدي ةعدقلا ةنحاطرق

 ناكاذا هنأ ىهو ىرخأ ءامنشأ دن 7 نا ردقنو دالبلا هتاه ق ةيعيبطلا عفانملا نع

 لوسي يذلا ريتا لعفن ان اف ةكلمملا ىف ىلخادلا بيئررتلا ىف انيلع دقعي ىريلا
 تاباسحلا رتافد و تافو رصملا و تاداربإلا ضبق ةيغيك بدترت هنم هلع انملع

 ةيلدعلا بيترت وهو. ميظع ريخب اضيأ هنمو انتيلام ىف نحن هلتسنام ىضدتقم ىلع
 بدتارتل | هتاه ةدئافو رصم 6 ةييلدعلا ببتر ق لودلا اهتلعف ى لأ لا لوصالا ىلع

 نبأ د اهنم نك ىقتلا هيديملا لودلا عيجلو ةكلملل لب اهدحو انسنرف ىلا عجرتال

 ىف هانلعذ ىلا لثم سنوت ىقانلع نم ْئُم انعنم. الف ( بهنلا اذه عم ِنّرَبلا
 انيلاطم الفكستم سنوت ىاب انلعج نحن اذا دنهلا يف !رتلجنا هتلعف ىزلاو انرثازح
 نا ريغ نم ةلقتسم كلم سنون نأ نم اًئاد هيسحنام ىلع ليلدلا وهف ةيناقلا

 نورِيق ةّدم اهوك رت دق دايسبسأ ضعبل طقف مسالاب ةيعيتلل راثآ ضعِن ارث

 سيوتب انيم .(1)



 مم (سنوت ةفغقاو)

 ىف ةعماظلا لودلا رسقت فيك متلك اد ىلع نمو .نرعلا ءاسهالا اهمأ اورظناف )

 دضقب ةيمالسالا كلامملاضعن تازايتماعيسوتو ةيلعلا ةلودلا تاضيوفت مدالب

 نيبو ةيمالسالا كلامملا نيب طامترالا دتشا املكسف ىلاهالا ةحارو نارمملا ةدانز

 ةيعيتلاك لت رهظت دقو (سكعلاب سكعلاو لايتغالانم ظفحلا ىوق ةيلعلا ةلودلا

 ىف ةيعبتلا ةّدم نمرثك أ تناكل ةلقتسم اهبف ىه ىتلا ةّدملا تحت ولو اردان
 ع ا 1 1 م 4

 تاره سج وأ عبرأ نبدلا ريصخخ سورويراس روهشملااهذخأ [هزمع ةنس

 ىف كلذكو ' نيكلراش اهذحأ هدعب ىذلا ماعلا ىفو لوينابسسا ىلع هراصتتاب

 ناوحنودلا اهذحتأ مث (ه/. ةنس ىف رئازحلا ىاد اهذخأ مث |ةوز» ةئس

 لظ' تق تتاكر شع عباسلا نرقلا لوط ىف مث |هوبس ةنس ىف ىواسمتلا

 بيشياببف اهكحو ةيلعلا ةلودلا لعجي ةطلاغملا او رظناف) ؟ح ريغنم ةيراشكنالا

 اسرقت اهومسقف نيعب رأ كاذ ذا اوناك تايادلا,نوموسوملا مهاسؤرو (ةيراشكنالل

 ىلءنينيس< ىمسملا مهدحأ ناك | ل6١٠ ةئس ىف 00 اومسق نيذلا كيلامملاك

 مهليةس فيك فرعف مهقذحأ وه ناكو السم راص ىكسرك وأ ىكب رك هلصأ يذلا

 كلذ نمو ةينيسحلا ةلثاعلا ماقأ رك اسعلا نايصعب و ىابلاب ربتثا و مهعبجب لتقو

 اييرقت ةنساتئام ن" الامهلو ةيمالسالا ةدايسلا ةئيهىلع مرعف ةرامالا لزم تقولا

 مهو ةينيد ةطبار ىه ىلاعلا:بابلا نيبو مهندب ةيقيقحلا ةطبارلاو نؤلةتسم مهو

 هأ نوعف دال مهنا اذو حول امو ناطلاسلا تم اوسل مهنا اللا ةفيلخلاب نوفرتعي

 ةيئيطتطسقلاب نطاقلا ةنايدلا سئرل امظعتةيده لسري ىابلك ةيالو دنعالا ءادأ

 ةيسايس ةلثسم الف ةيالولا ةّدم قاب فو (ةيعادتا تاريشفتلا هذه ندعأام)

 ىاب ىلعرخآ ىقتح نينمؤملا ريمأال سيل ةيدادولا ةيحتتلا هتاه ريغ رك ذت نا نكمي

 مسهعم دقعتو بناجالا لود عم ةلةتسسسم ةلودك اطوريش دقعت ةكلمملاو سنوت

 |ا/52 ةنسيف اسنرف عم ةدهاعم تعقو طمنلا اذهىلعو طقف ىابلا ءاضرنتاقافتا

 تداص اذكهو [م6 ةنسس ىفو رشاعلا ماعلاو ثلاثلا ماعلا ىف كلذكو

)69( 



 (ةيلعلا ةلودلا عدانت) مم

 ديبعلا كلم عنمت ىتلا ١ 1م". ةنس نئاطالتغأ زب قاةمهللا )1١( ةدهاعملا

 ديص نأ ىف ىتلاك ةيقابلا تادهاعملا ىلع ملكشتلا مزلي الو رحبلا ف صصلتلاو

 اهلالقتساب ضاروهو ايتقو اكح الا ةيالولا ىلع مال ىلاعلا نابلا ناو ناجرملا

 صخضاتلا نم ايروأل ود ىكشت ليقي مل رشع نماثلا نرقلا ىف هنا اذه دب في امنو

 نمضي ملوهو مهالوم سدل وهو مهيلع مكح هل سلو ىريربلا ىيسلاو ىرخيلا

 نرحلا اولع ايروأ لود ناو طسوتملا رحنلا ةراحتب ةلخغ اهوا_ف ىتلا َتاقرتنلا

 1419 ةنس ىفو .اهكرت عم برحلا دقع ريغ نم ةكلمملا عم ةره نب رشع

 ريغ نم ىرحيلا صصلتلا عنمب سنو ىلع 2 2 ليبشال سك ١ ةدهاعم ع نر

 | مم هنس ىفو سنوت ىلع ديستم هناىلع لخادتلا ىلاعلا ٍبابلا نم باطن نا

 امال ىلاعلا يانلا ايراهق نأريسغ نم سنو ىلبانو ايند راس اًمكلم تب راح

 1 ل رف عم سنو 3 ل مث ةلقتسم سن ول نأ ىرت ام لدم نايريب

 ىف ىاب د جأ انملا مدقاملو كرت ةطساو عم عم قياس )| وحلا ىلع رئازملا

 ذا عجوتي مل ىلاعلا بابلا و كوللل ميظعتلا نم 5 لكب ليوق |41 ةنس
 قفاوم اهيأر نال كلذىلع ملت مل ابروأ عيجكلذكو ىولملا ميظعتلا انلغ نم كاذ
 راتب بتنكملا رئازملا انفحأ دض هليجست ىف لوقي ىذلا نيدريأ دروللا ىأرل

 تاذهاعملا ةايوط ةّدم نم نولعفي ةيوايروالا لودلان| | م8 | ةنسسرام .(

 الا اهسفن سال اهاف سنون اصوصخو نيلقتسملا لودلا لثم ةيريربلا لودلا عم

 ةاسملا ن سنون ىف نيناو ةلا لعوه 3 هركني الىذلا قحلا حضاولا ليلدلاو ةرح

 ىلع سلح امل قداضلا د#© سنون دوجوملا ىابلا اهيلع فلحو ىدلرويوب

 انم ادحاو انؤاق ناف هفالسأ فلحاملثم 1459 ةئس لوليا عم ىف ىسركلا

 رع عبرأو ةثام ىلع ىوتحا دق سنوت ةكلما ىاظنلا نؤااقلاب ىسملا وهو

 الو لودلاعمتادهاعملا ءازحايىلاعلا بالا نمدن وذامةيسذوتلا ةيالولا ن ع0(
 اذكهو ةنابخلا تان نمنوكت ةيقيقح تادهاعملاهذهتزاك اذاف ةسايسلا ىف لخادتلا

 نوطلغي ءارمهالا



 ماو ( ىلثوت ةسقاو)

 ةدحاو ةملكب الو هيف حرض لو سنو قف وى واسن رغلاو ىنرعلاب رشتناو ةدام

 ةفيحصلا ىف رشنام ىاملا لالقتسا ىف هعم دحأ كشينا ردقيال امو ناطلسلا لوقت

 هوراتدخا نييسنوتلا راكلا نيغظوملا نا . هضنو نؤناقلا كلذ ىف ةمّدقملا نم ةعبارلا

 ةكلمملا ف فورعملا ةثارولا نؤاق ىذتقمىلع ةلودلا سئر نوكيل ةدحاو ةدلكب

 نم ءاسهالا ةلاحو كللل تامجاولاو قوقملات حرش ةمات لوصف نوناقلا كلذ ىفو

 مهتمدخ بنت رتاو ءارزولا ةمدخ ةيغيكو اياعرلا تابجاو قوقحو ةينيسحلا ةلئاعلا

 دجي اهيلع علطي نم نا كش الو باسحلاو ليخادملاو ةكلمملاب ريبكلا سلجملاو

 عسيجو سنوت ةكلم لالقتنسا ىلع حضاو ليلد وهف اذه عمو نايبلا كلذ

 ةكلمالا لقت ل ةريخالانورق ةثالثلا ذنم سنوت نيبو لودلا نيب ىتلا تادهاعملا

 اهف اسنارف نم تنضمأ ةدهاعم نورعوأ ريشع ةسجن اهئمو سن وت كلمو سنوت

 رومالا لممت ةذس نيسجن ذنم نم اسنارف نال بيجعي اذه سلو ) لوقلا كلذ

 عضو ىه تادهاعملا ىف ظافلالا و ىناعملا هذه ٌلكتف, سنوت ىلع اهثاليتسال ةلهسملا

 ىابلا كاردا مدع امناو لصاحلا وذ م" ةصرغلا ذنع اهل ةح> اهذحتنتل اهدي

 ىلعو مهيلع راعي امم غرافلا كلملا مساي ىلاولا حرفو قثاقالا هذه ىنعم هؤارزوو

 اهيف روك ذم 1878 ةنس ىف ايلاطيا عم تعقو ىتلا ةدهاعملا اضنأو ( مهلاثمأ

 ردقي ال ىلاعلا بايلاف ةدّدعتملا ةيعطقلا ةلدالا نم نيبتام ىلع ءانيف سنون ةكلم

 تحت لس دأ : م85 ةنس ىفو سنو ىلع هتدايسل اسنرف راكنا نم بجعتي نا

 هتعنمهل ةداضملا اسنرف و5 ىأرف سنوت ىلع هتذايس مينا دازأو سلبارظ هتدايس

 نامرف هعمو سنوت ىلا ناطلسلا ىجندبام ىنأ 1866 ةنسس قو هدصقم نم

 ريغ نم ةنس نورشع تضم م هنم لمقي ل هنآ الا ةيالولا بصخم ىايلا دلقيل

 هتاه امناو ةعدقلا تامةتلا تءعحر 1476 ةنسرخاوأ ىف نكل ةديدج ةءرخت

 بيرغلا نم ناك اذه نكلو ديلقتلا تماط ىتلا ىه اهسفنب ةكلمملا تناك ةرملا

 هلالقتسا نع ةعفادملا رهظد وهو هنيعب تقولا كاذل ىت- وهىذلا ريمالا نم عقو ذا

 لاعلان املا ماما هتلاحنم ىابلا تفوخ ىتلا ةيوقلا تاراشالا نم ناك امنا: اذهو



 (ةينيلعلا ةلوذلا خيران ) 10

 هتاهونامرفلاب ىتأيو ضرعيل ةينيطتطسقلاى لا ندلاريخ ءارهالا ريمأ كلذل لسراف

 هوزاشتسمو ىايلاف ىناطلسلا نامرغلا نع اضوعو كلذىف اسنرف تضراعاضيأ ةرخآ

 تقو ةصرفلا عتغا مث نامرفلا ىفام نمذتم ىريزو ىوتكمب ءاضرلاب اومزتلا

 نليق ىو) ةّدمىف ناكءا وسهنم نيعونم اوناكام اوممتو [ملا/إ ةئسفف انتسدم

 ةّدم ىف سنون ىلا مودقلا نم ىكرتلا لوطسالا عنمي هلوطسا بلاغلاف ناك ىذلا

 لوأ نيريشت 1٠١ نامرفو هسيلا راشملا مزعلا نم ّللقي مل ىذلا روطا ربمالا

 ىف ىناثلا نيرشت 17 ىقرشتنا انتمصم لظ تحت هوذختا ىذلا | مام ةنسس

 عم هل هويلط ناك ىذلا ىايلا هإبقو ناطلسلا مساب اشاب نيدلا ريخت دب ىلع طد رأي

 هناك و الطاب نافرقلا تيسحو ةوقب تلجس لاح لك ىلع اسنرفو حايتزالا مدع

 حاجن عمو لاخلا ىئضتقيام دنع اهلعنمأ م لطبت مل نينس رشع ةّدم نمو عشب م

 قذلا! م |: ةنحس َخ راتب :نامرف ى> ءارحا ىف كش هل ةسفنب وه ىلاعلا بايلا

 دنع هنا ىلع اليلق رشتنا نامرغلا اذهو مداقتملا سنوت ةكلم لالقتسا برض

 نامرقلا سترتفف اولوأت مهناف دئاوف اهل ىتلا لودلا.ضعب ادعام فرعبال للاغلا

 قاب سنوت ىاب كح نا عم ىلاعلا باملا دب تحت ءزح نوكتت:“سنوت نآبروك ذملا

 ةلانا ىلع اماع ايلاو ىأ:ايلا و راص ىابلا نأ ريغ ةنس ىتثم ذنم نم؛فرعد ناكاي

 ةينمسملا ةلئاعلا ف ةرقسم نكت مل ةقيقحلا ىف ةثارولاف كلذ تبجوم ىلءو سوت

 فرغي نا نكمملا نمو ثاطلسلا ةدارأب لزعي ىلاولا لب .نامرغلا درك ذ امل افالخ

 اوراشأ ا امسح ةريمك ةطلغئه ىلا هتامحو هتيرحو هكملم ررضو هز رض كانلا

 اهعم رشلا نم لمهام عمولو اسنرف ةهج نم فوخ هل سبل قداصلا دمتو اهب هيلع

 ىلاعلا يابلا ةهج نمو هتلودل الو هتاذل الو هتيرذل ال هدض تسل ىهف اذه عمو

 تبتنا لاحلا سحب هلدسي نأ .نكم ننال همم ريكلا فوذملا هلو سكعلاب وهف

 لاوحالا ضعي ىف اهس عقاوال ةفلاخم اهدجي اهنناعم ريدتو رصيتملا اهلمأت اذاو

 ةلودلا عم اهتلصو اهتسايسو -سنؤوت خب ران ىف ركذام ةلباقه نم نيبتي م ةيذيراتلا

 كلذ دكويو اسنرف قظوم نم ىتح ترركت ىلا |ةيبسرلا تانتاكملا نم ةيلعلا



 ضرك ( قبنات ةدبضقاو)

 ةريخالا ةجردلا تغلب امل ةلا1-ا ناف ةريخخالا هتدتالو ىلاعلا بابلا جث اول ىف اضيأ

 نا لسرأو اسنرف نم ىكشتلاب تابتاكم ىلاعلا نابلل.لسرأ ناي. سنوت ىلاو رهاظت

 لسرأ ايسر لاو>الا ىلاعلا بالا ققحت امو اضيأ كلذ ىلع اليجست لودلا ناو

 قدهاعم ضخالانو تادهاعملا لع ةظفاحم اب لودلا ىدل احتعم هئارغسملا عاواذّدع

 ريزو لسرأ اريخأو اهسم زاوجمدعوشاعلا املا كالما اذهنفدراولا نيلرب و سنراب

 قأي ميابصخلمو ةلودلا دصاقم اهنف جضوي امم ةلودلا ءارغس ىلا ةينافعلا ةيجراش

 تفرع ةفلتخلا قامالعا نا ةينطنتسقلاب 11 ةنس سرام ةرشع ف

 لئايقلا ضعبل تيسن دقو :ةيسنوتلا ةلئسلا ىف تراص ىتلا عئاقولا مكتن اطف

 نورضاح ممناب اونلعا نويسن وتلا ماك-لاف موجهلاب رئازلا ةهجي نييودنلا

 ددنع لاسرا اهمزلي نان تكح ةيواسن رغلا ةلودلاف ؛خارت ريغ نم |وطيضيل

 زكرملا نع اودعبي لو ةيالولا نم ميظع ءزج ىلع اولوتسا دق نيذلا زك اسغلا نم رفاو

 (1) اشابلا ةرضح ىلع هب اندك أ انام ىلا تاغتلا ريغ نخ خسارف ضعبب الا

 ديرتال ةيروهجلا ةلودف ةرثاثلا عضاوملا ىف ةحارلا ديهتل ةمزاللا ريبادتلا ذخأيل

 هبوسحم ئه ىتلا ةينامثعلا ةنطاسلا عم سنوتب ةينارتقالا ةطلاخما رظنت نأ

 ىلع فالخ اهبف سل ىتلا ناطلسلا ةدايس نأ ىلع ةروك ذملا ةئطلسال اممم | ءزح

 ن" الل قب قحلا اذهو اموعءلودلا نم ةلودىأ اهركشتال ةدايس ىهو ةيالولا هذه

 فو اشاب نيدلا ريخب ةيداليم (هامع ةنس ىف اهحتف نمز نم عطقني ملو اديحص

 كلت ىلا تلسرأ ةيلعلا ةلودلا تناكو اشاب ناتسو اشاب ىلع جيلقب 1010/6 ةنس

 بابلا اهلعفىتلا تاسيسأتلاف حبتفلا هاذ نمز نمو ارحبو ارب ةهظع ةوق عضاوملا

 ىهبملا لوالا ىلاولا ةيِرَذ نم ةيالولا نوثرا وتب سنؤت ةالو عبيجب نا ىه كاعلا

 هبزخ ىف ىبت ةيالولا تانامرفو هتنم ىصنملا ن“الا ىلا نودلقتيو ناطلسلا نم

 نكت ةرات اهناف ىلاعلا بابلل مهنم تأت ىتلا تامتاكملا عسيج كلذكو ناويدلا

 ةيلخادلا مهلاوحأ نأش ىف نوكت ةرامحو ةيوايروالا لودلا عم: مهتطلافع نأش ىف

 سنو ىايهيدضقي... (1)



 ( ةيلغلا ةلوالا عزان ) 0

 ىلع ةداي ز هةوقح ىلع هظافحتسا نم ىلاعلا ىاملا ناف ةريخالا ةّدملا هتاهل لاو

 تتاكشايو ايضاقسذوتىلا ةينيطتطسقلا نم لسري هناف ماعلا ىلاولا ىمس»د هنوك

 نيذههسفنبوهىمس نأ ىلاولا تحنمنا ةيلعلا ةلودلا محرت نم الا نكي لو ةيالولا

 اهيف رك ذب نطالاناف ناطاسلا ةدايس ةيصوصخو تهذمل اعايتاف اًضيأو نيفظوملا

 سنوت لسرت .يردسملا تقو قوا اضيأ ةكسلا ىلع يرضيو هنتلالج مدا

 سانا اتاَذ ةينيطتطسقلل ىتأي ةهدقلا ةداعلا سن> ىلع و تختلا ىلا ةناعالا

 اضيأ اولبقيلو ةنطلسلا ناتعال هعوضخو ىلاولا تاهظعت نومذ هيل نويمسر

 دوجوملا اشايلا نأ مث ةيالولا ىف ة-مظع روم ال ىلاعلا ناملا نم مزاللا نذالا

 ةينسلا هت ريضحل كلذ ىطعأ و لضفتلا ىف ةدايز اويلظ نويت دنوتلاو ن“ةالا

 ثاغتسا دق ن“الاو لودلا عجب هب فرعتو [مل0| ةنس ىف خررللا نامرغلاب

 هناقو ن الا شنو اهنف تعقو ىتلا ةةيدرلا ةلاملا ىلع هثمعبل قحلا ه كما ىلاولا

 اهرب رقت ن“الاذا وذرعت نأ نودي رت لهف دخأ اهركني ال ةيقيقحتلا ءامشاالا

 لوطن الثل اهنم مهملا ىلع رصتقن نكل لهس وه ةيمدرلا تابن اكملابو خي راتلاب

 ددعت اسنرفو كرت نيب ىلا ةعدقلا تازهاعملا ىف فارغلتلا اذهىف م الكلا

 ٠٠١ ةدهاعم الثم رظناف سنوت تاطلس تقلام نوكيو ةيناظاسلا ةرضحلا ناقلا

 ددول اضيأ تادهاعملا هتاهىفو ةيدالمم |1718 ةنسو ةيرحه ٠١86| ةئسرفص

 نرقلا فصن فو سنوت ظفل اضنأ ىردت نيتلودلا نيب ىتلا تادهاعملا لك تاب

 ماخلاو فايلل انامرق ناطلسلا لشسرأ 1173 :ةنس رفض 16 ىف ىأ رشع عناسلا

 لودلا لصانق تامدخن عمج اسنرف لصنق ناب ىلاعلا نانلا اضر ىف ةيالولاب ريكا

 لصنقلاو اهريغو اينامسا ولاغتربلاك ةينيطنطسقلاب باؤن كاذ ذا مهل نكي لنيذلا

 ةيالولاب ةر وشم ىنارملا ىف ةيواسن رقلا ةيارلا تت نفلا ةياجح ئه هتلاكو

 بان ةمدخ ىف لادتلا نم نييدنالؤفالاو زيا الا لضانق لخادت عنمب نامرفلاو

 |؟ ةدهاعجزرقتملا ةيرحه ([1910 ةنس ناضمر 4 خرؤم دنس كلذو اسن رف

 برغلا سلبارطو :سنوتو رئازملا ماكح نذأي هباق ةنسرخآ عبر



" 

 قافتالان اف اضيأو نامورلا ةنطلسل ةئراحتلا نفسلا ناطلسلا مسا ىلع اوعمجي ناب

 ناطاسلا نم نذالاب ةيرحشه 11 ةنسلاوش [ه متو دئسلا اذه مّدقت ىذلا

 ىلاولا ناق ةروكاذملا ةئطاسلاو نب روك ذملا ماكسحلا نيب عقو قاغتالا اذه ناكو

 ةمدقم ىف رك ذي و'اشاب ىلع. مسا لانو ىيريلكب ةيتر ىف كاذ ذا وهو سنوتب ماعلا

 دو#ىزاغلا ناطلسلا انالوه هو اهنيعب :تاملكلا هتاه هذمهيملع :ىذمم بوتكم لك

 ىلاعلا ٍبايلا:نم رداصلا نذالا مكل درطتسأ نامزلا كاذ عئاقو ركذ ىلعو

 ماكحل ةيداليم 1460 ةنسسو ةيرجه [2عه ةنس لوالا عيبد ١5 ىف

 عقاولا فالثملا ىف اولحادتتيال نأ مهسمان هناخ برغلا سلبارطو: سنوتو رئازملا

 رفص 1: ىف سنوت ىلاوارداصلا نذالا كلذكو ب رغما ةكلمو اسمئلا نيب

 ىاظنلا ركسعلا تدترتي نسهأي هناف ةيداليم [م1*.٠ ةنسو ةيرحه [6عا/ ةنس

 نيعم بوتكم ىتأ دق اضيأو ىلامثعلا ىتاظنلا ئركسعلا تيترتلا طن ىلع ةيالولاب

 ىذلاوه اشالاكلذو. 1116: ةنس ىف ناطلسلا ةلالخ ىسنوتلا اشابلا نم ةعاطلل

 ريغ نم ايد وأ نحص عيجب ىف بوتكملا اذهريشنا دقو اماع ايلا و ناطللا ةاسمس

 ىف !.[ #87 ةنس ىف هنأ وهورخآ ايش مدي زنو ةدحاو ةهج نم الو ضراعي نأ
 دوهسز ناك ىلاعلا بايلا ءاضز ريغنم سي راي عقو ىذلا ىسنوتلا ضرقلا ةعقاو

 هيأر نلعأ دق كلاثلا نويلبانروطاربمالا ةدسخراخرب زو سيولوو ناورأو

 فارصلا وأ سنوتب ايلا اما مزلي هنأ لاقو ةينامعلا ةلودلا تاياكش ىلع ءانب

 ضرقلا اذه عضيل ىلاعلا ٍبايلا ءاضر بلطينأ هعم ضرقلا دقع ديري ىذلا

 مالكلا اذه لوقي لسرأ ىواسنرفلا ريزولا ناف ىلاعلا باملا قوقحىلع ةعفادللو

 ل دعلا نازيم ىدل قباسلا م الكلا تاسثب عضن نحن اهو . هيلا راشملا فارصلل

 لودلا ركف, ناب نوققحتمل انإو نيلراب ةدهاعم ىلع نيضمملا لودلل ىذلا .قملاو
 نودي رب مأو مزت#لا رمتثما اهتضتقي ىتلا ةيموعلا تانجاولاىف ةريثك لثالدب طيعع

 ىلاعلا ٍبابلا قوق ىلع نوظفحتتي مهناو هاتمدق ىذلا انل وق لدعلاب اولعفي نأ
 امهثالعفف اًكرتواسنرف نيتلودلا نين لالا اوحلص» و ةراوك ملا ةدهاعملاب ةظوفحملا



 ( ةيلعلا ةلودلا يزان) ناب

 بوغرملاو ةينامعلا ةئطلسلل ةمملا ةيسنوتلا اهب فؤرملا ةيالولا هذه ىف امهل تلا

 هل حرشتو فارغلتلا اذه نومضذم يف ةمحرالا ربزو عم ملكت نأ مبانج نم

 نلط اذا ريزولا بانل اذه نم ةخسن اوطعت ناب نذالا مكلو اعفان هارت ام

 مصاع ئطصم  ءاضمالا ىنتئا

 ىف ةيناهمعلا ةلودلا كلامم نم سنوت نأ ىف طق عزانت مد ذ نأ هنف َكثال اهو

 برح بقع هنايف عمجىف اسنرق ريز ولأس ايسورلا ريزو نأ ثيح تاقوالا نمتقو

 ىواسئرقلاريز ولاةياجاف سنوتاهنمو اهضعبلهحلل ةيئامثعلاكلامملانييعت نعم رق

 تازايتما اهل تناك ناو ةينامعلا 0-5 سنوت نوك ىف عازن الو كال ناب

 5 ٠م تادهاعملا اسف كلذكو
 بي

 ةيعمضئأد وط ددع رئازخلا ىلع اسنرف لالتحا ل

 تادهاعملا اهدتع لودلا صرفلاذئاع نكلو ةن 0 كلامحلاب اك سنوت ىف ءارحالا

 ريغس ةرواكم نم كلذ ملعيو اهسغفن ةوقب نهاذحا نقيتو ضار غالا دنعو ئث الك

 لودلا ءافو مدع اهنم نيمتيو ناطلسلا ةل الج عم كاذ ذا هناتسالا ىف ىزيلفا

 ريفس نشوغ ويسملا فا رغلت نم لعام ىش ةر وك ذملا ةرواحملا لصاحو تادهاعملاب

 صخالمو | م ةئس ناسن 4 2 راتب اهتمحراخريزو ىلا ةناتسالا ىف ىزيلخا

 امىلع ءانبو لاعفالاهذهب ركفقلا لوغشم ناطلسلا ةلالج تدجو ىلا ريغسلا لوقب

 ىف ةدوجوملا ةلاحلا ءاقب ديرت ةيزيلحالا ةلودلا نان هل تنلعأ نذال اهنم ىدنع

 اسنرفنيعيناب هراشتسا اذائابلا دشريل نذالا هل سنوتب ىزيلخالا نئاذلاو سنو

 ناطلسلاف اضنأ ىانلا ىلع ريش هسلالج ناوجرأ ىلاو دووحلا ة-اررب رقت ىف

 ةلودلا نا الك نم مهف هنا لاقو ىضغلا ههجو ىلع رهظ مث قئاقد ضعب تكس

 عفن اهلو سنوت ىف هيلع ىهام ىلع ةلاحلا ءاقب دي رن ىمظعلا لقي لو ةيناطيربلا

 هتهبنف ذيواسن رفلا ركاسعلا نيعي ناب قداصلا دمع ىلع انرشأ انا اضيأ مهفو كلذ

 انكلو ةدوجوملا ةلاجلا ءاقب.اب عفتنت ةيزيلجن الا ةلودلا نا هتلق ام ىن اي هتمظع

 ىف ةديدج ةلثسم جتفنم | ريثك فسأتتو ةبغيكلا هذه ىلع طقف كلذ ىنت رهظت

 تناك ةيفيك قاب ةطونره ارتلجنال ةيصوضخدئاوق دحؤت نا ركشفنال اناو قرشلا



 نامل (ساب ةضقاو)

 انئاج ر نيب عمح فيكري مل هناي ناطلسلا ياجأ اذه دئعف سنوت لاوحأ ىف

 ركاسعلا نيعيناب ىابلا ىلع ر يشن كلذ عمو هيلع ىهام ىلع سنوت ةلاح ءاقبا ف

 ركاسعلا لوخد نوكي هيأر ىلع هنال ناقفاوتيال ن-ايشلا ناذهف ةيواسن رفلا

 (اعيط) ريفسلا تكسف ناالا ةدوجوملا ةلاحال اضقان سنوت ىلا ةيواسنرفلا

 ليكو شاملا نيبو ىندب تءقو ىتلا ةسلملا نا اضيأ لوقي هنمرخآ فارغلت ىفو

 ةلودلا عم لمت نا ردقث ةيزيلجنالا ةلودلان ا لاقو ارتلكا ةيحص اههف بلطي ناك

 نا دي رت ارتلجنا تناك اذا انونمم نوكي ىنامعلا ىابلا تاو ةدعاسملا ةيئافثعلا

 اًمتاد هلوقأ تنكىذلاو عقو دق مكل هتلق تنكام نا هل تاقف كلذ هعم لعفت

 ملكت دقو ةمزال اهل ارثلخا ةمحصناب ةرك ذم اكرت هيف نوكش نمز ان هناوه

 تاقو هتعبتذ | رتلكنا ةدوم در ىلع اضيأ ملكقو ن“الا ةديك الا ةجاحلا ىلع

 تقو ىأ ىفو نيذسس ضعب ذتم ارتلكفنال كرت هت رهظأ ىذلا ةّدوملا ليلد وهام

 مهدهج ةياغ اولع دق كرتلا نا مين ةيكرتلا ةنطلسلل ةعفانلا انتاراشا متعبتا

 هترضخح لهسب سدل ن الا اهعوجرو ارتلخا ىف مولا ىأرىف ىلا ةدوملا اوكرتيل

 نضغلا ههجو ىلع رهظي نأ ريغ نط ريغتت ن “الا ءاينشالا عنيجب ناب ٍباحأ ةيلعلا

 ةلثسم نأ هل تحرش انأو ةناعالا هبلط ىف رّتساو ادصق هل هتلق ىذلا مالكلا نم

 اهد>واهمامتا ىلع ارئاغا ردقت الو ةمقرشلا ىرخالا لزاونلا لثم اهتلزانو سنون

 ةلودالو هي واير والا ةقفاوملاب ةكسقم انتسايسو ةيصوصخ ةدئاف انل سلف اذهعمو

 اذاةمزاج نوكت ةلود لكو ةدقلا تاراسعالا متنا لبق ديدج رسع مايق دب رب

 الثل نكميام لقأ ةقيض دودح ىف ةيسنوتلا ةلزانلا رصح ةطساو لك شتفت تناك

 ىالك ةلجبنم مهفي ردقي ىلاعلا هبانحف ةفلتخم ءارأب لودلا اف لخدت ةلزان موقت

 مهسفنأ نو رهظيةيوايدوالا ماظعلا لودلا نوكتن اب اجرلا ري رقتل نذا ىلسيل ناب

 ارتلذا نم ىدصوصخلا ناطلاو سنوتو ىلاعلا املا نيب ةطلتخم ةازانىلع نيفلتخم

 ىسهتنا اهملاراشملا لودلا عم نيئس ضعب ذثم ىلاءلا بانلا ةلاخ ىقتفاوماي سبل

 ةلودلا دض ايروأ لاعأو لاوحأ ىهام هل ملعب لاوقالا هذهل لمأتي نم
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 ( ةيلعلا ةلودلا خيرات ان

 ةلثسم ىف َكاذ نيح ةيزيلحنالا .تارازولا ىلع ءارزولا و دئاردلا ضعب حتحا اساو

 روهشملا نوتسدالغ مهسئرو ارارحأ اوناك كاذ ذا 0 ثيح ئشب عفنيل س

 نم وه سنوتى اسنرغل حتف ىذلا ناءلا نا اولاقلب ناطاسلاو مالسالل هتها ع

 قيل رمتوم ىف اتننزف زااؤول لاق كلج نيل ار قؤَم فناك اك قرويتلم لامعأ

 تدازأ اذا اسنرف ضراعتال ارتلحنا نا صربق ةلئسم ىف هعم هتنحاشم دنت

 كلملاةرحاص ةينافعلا ةلودلا كلذب اسئرف ىذرت نا طرش ىلع سنوت ىلع ءاليتسالا

 سا ىف كلذ ىلع ارتلخا اًضارن لوالا اسن رذ ريز و نلعأ امل ةنا:ث الايتغا ال

 دب ريامىلع اظفت الا كلذ امو تيذكتلاب كاذزي- اهتيج راخ ريز و نلعاف باوئلا

 لح ام ضن ىف هجو ارئاخحنال ناك نيتلودلا نيب ةنحادم لاصح اذا ىتح هتلودل

 ةينامعلا ةلودلا فعضن ام لك اهرسب اهنا كّشالف ايسورلا ةلود امأو. .سنوتب

 تياجاف ايناملأ امأو اسئرافل ةدءاسما تناكاو سنوت ةعقا و .نم ةنوئمم تناك, اذلف

 ىخي الو سئوت ةلئثسم نع تارضالا ةينافعلا ةلودلل ىلوالا ناب ىئامثعلا ريغسلا

 مهقي تنبل لكو ةريثك تاظوحلامو دئاوذ كلذىف هلو كرعس هدم ىف ناك كلذ نا

 ةسامس عامتاب سنوت ىف ةيئان سهاب ردا نم لوأ ناكو اهدصقي ناك ىتلا هجوالا

 صصغلا كلذ نم تءكرت اهتاف ايلاطدا امأو اهمنلا كلذ ىلع اهتعبتو اف اسنرف

 دود> اسئرف ركاسع تربع امو توكسلا ريغ اهءسومل قةكزيغ تناك املاهنكلو

 دواي ادثغ ةيلامثلا لابجلا نارعأ ند ريجن ةإيمق تيذان' دنرت اهناب ةنلعم سنون

 نطاب ىف ةقفاوم تناك سنوت ةموكح نال ةفداضملاب دحأ اهل ضرعتي ملرئازحلا

 نملمأتيلف ىركسع اغلأ حالسلا تحت اهدنع ناكاخ كلذ عمو اسنرفعم الا

 هدذع نكي لو فصتو نويلم و4 اهددع ةمأ ىلع زاتمالا ىلاولا ىايلا اذه لامعأ

 ماظنلا ىلع هشدج مظنتب ةدةشٌم ةيناطلسلا صاوالا دوجو عم ىركسع اغلأ

 اهبئانو اسنرف لصتق ريد ناك ىسنوتلا ريزولا عيان ىزلانب ىلءنا لدقو قافعلا

 هك اي اهراوحو 1 فقاكاهل لاقي دال اسنر 0 ركاش ع تاصو الو ةموكسملا رارساب

 اسئرف مهنم كنشق نيدلا اهلئامق هيب رتل ةدعتدم اها لوقلاب سنون لك تكشف



 معه ( سئوت ةمعقاو)

 ءىعمو ةركسلا باهذ دعب .مدن قابلا نا ليقو طقف هي رهاظ ةليسو اذه نا ليقو

 ناب اسنرق بئان ىلا روك ذملا هعبان ةطساوب ريزولا زعوأ دقف كلذ عمو ةركفلا

 رصق ىلا رك اسعلا نم ةمذرش موذق الا اسنرذ تحت لوخدلا ىف ةديفم ةطساوال

 ىلا ىلاولا رطضيف فونملا نم.خرصت كلذ ىرت امل ةوسنلا ذا هب ةطاحالاو ىلاولا

 هذه دح ةلثسملا تغاب املو كلذب ىلاهالا دنع رذعلا دحو طورشلا ىلع ءاضمالا

 اسنرف نا لع دق هنا لوق» ى ناب ال ىناب رهكلا كلسلاب اريخ لسرأ ةطقنلا

 الكل يحي هناي ىلاعلا بابلا هناجاق ند ذاخ ىهام ملعي الو طو رش دقع بلطت

 | رايخالا باحصأ عاشأ كلذ لبقو ايش ىضمب الو ىلاعلا ٍبابلا: ىلع هنم بلطي

 هتفرعملةلزانلا 2 ىف ادّمعم سنوتىلا اشاب نيدلا'ريخ لاسرا ةيلعلا ةلودلا مرعى

 ةذو رعملا ةلاحلا ءاقبا ىلع انوع نوكي ىكلو نناجالاو ىلاهالا ةسايسو اهلا وحاب

 بجعتف هيلا راشملا ريغ لسرملا نوكي نا باطب ىلاعلا بايلل افارغلت ىلاولا لسراف

 اهستايصخشلل الاعم عدنال ةلاللا كلت ذا يلطلا كلذ نم دصاقملا ىلع لقاع لك

 دنعهعم هلعذ اع هثارتك ١ مدعو ةلماجملا ىلاولا ىلإ نبدلا ريخ نم تقيس دقو

 ئطاوتلاىف اذةيت كلذ هداز نطابلاىلع علطم لك اذبف اهيفهيقرت و ةناتسالابهلواح

 جوريامهيلع جوربال سنوت ىف امثاب نيدلا ريحت ل مم دوحو نال لاعالا كلت ىلع

 ىلاولانيمأتل ناكمالا ردق عازنلا عقاوم هليلقتو ىلاعلابابلا ةاراجم عمو هريغ ىلع

 دادم نا لاحلاو اسنرف عم طورشلا ءاضماىلا عرسأ هناف ةلودلل.ليملا رهظأ ثيح

 ىت>ئذب كلذ دعب كلبلا املا ريد لو ووه فحب ل هّداضمأ ٠ نع هنهنب ىلاعلا ن ايلا

 نايلانم كلذ دعب درو 58 كلذ ىلع هركم هناي هناجاف هئاضما نم عاش اع هلأس

 هذهو (لمأتيلف) كلذب ةيضاق طورشلا نا ايعّدم اسنرف بان ىلا هلبس ىلاعلا

 ةدهاعملا ىه

 ىذلا ريبحتلا ةرملاب اوعطقي نا اودارأ ننوت ىاب ةلودو اسرف ةيروهج ةلود نا

 ةمدقلارتطلاغم اوطب ري نا اودارأ و سنوت طوطشىف نيتلودلا دودح ىف ابي رق عقو

 عفت ىف ةدهاعم اودقعو كلذ ىلع اودّمعأف نسحلا راؤملاو ةّدوملا ةطااخش ىه ىتلا



 ( ةيلعلا ةلودلا عدان) وسال

 ويسوم هليكو ىهس ةيواسنرفلا هي روهجلا سئر كلذ بجوم ىلعف نيتمهملا نيتهملا
 ةيت" الا طورشلا ىلع ةيماسلا ىايلا ةرضح عم قفتي ىذلا رايرت لارنجلا

 ن”الا ةدوجوملا اهريغو ةيراجتلاو ةيدادولاو ةيحلصلا تادهاعملا - الوأ

 اهرارّدساو اهرب رقت ّمحتي ىايلا ةريضحو ةي واسرفلا ةي روهجلا نيب

 هينعي ىذلا دوصقلل لصوتال ق رطل امامتا ةيرتوهجلا ةلودلل لهسل - اينان

 عضي ىواسنرفلا ىركسعلا كلا ناب. ىذرت ىابلا ةرضحف ناتمظعلا ناتهملا

 دود هلا ىف نامالاو ة>ارلا عجرت ور رقتتل ةمزال اهاري ىتلا عضاوملا ىف ركاسعلا

 ىواسنرفلا ىركسعلا كلا قفاوتي ام دنع نوكي ر ك اسعلا يورخو طوطشلاو

 ةحارلا ررقت ىلع ردقت ةيسنوتلا ةلودلا نا ىلع ىسنوتلاو

 ىهو امئاد اهملع دئتس هنان ىايلا ةريضحل دهعتت ةيروهجلا ةلود - الا

 هتلود ريحي اسبف وأ ةتلئاعوأ ةنفن قاما اًمارارتطلا هنمةقوختنام عيجب نع ع عذادت

 نيب نأ الا ةدوحوملا تادهاعملا ءارحا ىف نمذت ةيروهجلا ةلود - 35

 ةيوايروالا ةفلتخلا لودلاو سنوت ةلود

 قرظنيل اهقم اريزو ىاملا ةرضح وحن رضحت ةيروهجلا ةلود  اسماخ

 مالا ىوذو ةيواسنرقلا ةلودلاب قلعتي امذ ةطساو نوكي وهو ةدهاعملا هتاه ءارحا

 نيتكلمملا نين ةكرتشملا رومالا لك ىفو نييسنوتلا ىسهنلاو

 ةيجرانملا كلامملاف ةيواسنرفلا لصانقلاو نييسايسلا باّوثلا نا  اسداس

 ىاملا ةرضحف اذه ةلباقم ىفو اهتيعر لاغشأو سنوت لاغشأ اومحبل نواكوتي
 ع -. ع .٠ -. ه -

 نأ ريغ نمو ةيروهجلا ةلود امم لعل نأ ريغ نم ةيمومع ةدهاعم دقعدال ناب دهعتي

 لبق جرم اهتقفاوم ىلع لصحعتي

 نا ىف قالا مهسفنال 5 ىابلا ةمضح ةلودو: ةيروهجلا ةلود - اعباس

 ىسنوتلا نيدلا نم مزليام عفد امهل نكيل ةيسنوتلا ةديلاملا ىف ابيترت اوسسؤد

 نبدلا ناحصأ ق قوةح نمضي تنثر درتلا اذهو ماعلا

 ُّط وطشلاو دودحلاب ةأ ادعلا لك امقلا اهيلع بصغي نرخلا ةما ارغ نا دل انها



 فض ير عاوز

 اهعفد ةيفيكو اهتنك ىلع اطورش دعب اهف ىايلا ةرضح عم ةيروهجلا ةلود لعفتو

 كلذىف نمضت ىاملا ةرضح ةلودو

 ةيرئازجلا ةكلملل ةيبرملا تال“الاو حالسلا لاخدا عنم ىلع ةعفادلل  اعسان

 ايرح ةريزح نمابلا راشملا ءامسشالا عنمت ناب دهعتت سنون ىاب ةلودف ةيواسنرفلا

 ةكلمملا ف ةيبونحلا'ئسارملا رئاسو نياق ىدنرهو

 ةّدم برقأ ىف عجرتو ةيروهجلا ةلود اضرىدل عضوت ةدهاعملا هتانا . ارشاع

 ديعتسلا رصقلاب 4/81 ةنس سرام © ىررح ةيماسلا ىاملا ةرمضل ةنكمم

 رايراب لارتحلاو ىاي قداصلا دمت ءاضمالا

 ةّدم هاله نا ركاسعلا دياقو اسنرف لصنقنم ارهاظ هيلط ىلا ولا هب مهتي اممو

 طورشلا نا ثيح كلذ ىلا ىعاذال هناب لصنقلا ةباجاف طو رشلا ةلاح نم لمأتلل

 ناليق كلذكو ءاضمالا الا قني ملو اضنأ تنا اهتلمأتو ةّدم كريز و دنع تدقب

 ىروشلا سلم ءاضعأ دحأو ىدلملا ساحملا سئرو قروز ىبرعلا دمع ديسل

 سلجيلاب كلذي ىلاولا ىلع ل هناو طورشلا ىلع ءاضمالا ةقفاوم مدع ىلع رصأ

 ةءاربلا, كسّملاف ءاضمالا دعب ةلاععال عقيس ءاضمالا مدعب هنم ىشخام ناب هحصنو

 ىلعو ةروكذملا ةهجولا عيطتال ىلاهالا عسيعب ناب لاقو  فرشأو ملسأ ةيلصال

 ةيلعلا ةلودلاو لودلا ترطضا ارو هفرش ىلع ىلاولا نوكيف مهرهق ٌضرف

 هفئاظو عيج نم لزع لب همالكل تغتلي ملف لاحلا نسحي هجوب لخادتلا ىل

 دب له ققحتو سانلا ةطلاذع نم هيلع رح>و هراد ق ةدقاره هيلع تاعجو

 دهشيو هناتسالابماقأو هنطو نع رفاسؤ ارتلكنا وتالصنقب ىّمحا ناىلا هن رارضال

 امب امم|[ ةنس نيرشتف ىواسنرغلا كنلىب نورانلا ةنحر صام ْئطاونلل ةحارص

 14841 ةئس ىناثلا نوناكى سنوت سهأ ءارقتسال هلاسرا دنع ةلثسملا هتاهف عقو

 سيسلدناني درف.اهف ةطساولا ناكاذا طورشلا لمقب هناب لاذ ذا ىلاولا هتباحا نم

 مث ىمنوتلا ري زولا لابعأ نم تب ةيلعلا ةلودلا مدعت مل هلك ك لذ عمو

 ىزلا نب ىلع ىنن ىلاولا.نم هيلط ةدغاعملا ءاضمادعب اسنرف سئان لاعأ ةحتاف نا



 ( ةيلعلا ةلودلا حيران ) اعل مب

 بهذ مث سباق نصح ىلإ قنف ابيلع علطا ىتلا را رسالاب حنيدي ال ىلكل الاح
 اسنرف ماعنال ازا اس ةدب رح ب واسن رق ةئيغس قى نس راب ىلا ليعامسا نب ريزولا

 هتداقف اقباس هلذبب ناك امم ديزأ اهتمدخ ىف قدصي هناب اهل اًملعمو ةدهاعملا كلتب

 رهشأ ةعضب ثيل, ملو سنوتىلا عجر و ريبكلا طي ريشلا:عم اذل ناشين ربك اب اسنرف

 ىلا بهذ سدو ادنرق بان نال هلزعب اسنرفارب زونم ىلاولا ىلع سهالا درو ىت>

 تاهحلاو بارعالا نا ثيح سوت ىق هنوكلسن انمق هتلود عم ضواغتو سيراب

 امبدق ةيئافثعلا ةاودلا ىلع ىنب هنا ثيحب ىلاولا نوعيطنال مهاب اونلعا ةينونحلا

 ترطضاف هرك اسع عبيج ىلاولا نع بره مث هيلع حورتما مهل لحالذ اثيدحو

 ريزولا كلذ ٍلزع ريبادتلا ةلجب نم ناكو بارعالا ةعاط ال شويا ةئبعتل اسنرف
 ريزولا لثك هلثم ناكو دليلا عم لعف ام لثم مهعم لعفي نإ هننم عقوتي ىذلا

 نكسمم نييسانعلا ءافلاللا ضارقناف بيستو دادغبيف رتتلا لخدأ ىذلا ىمقلعلا

 ةموكحلا تراصو ةبضصقلا ءادطب ىف ةكلمملا رادب هي واسنرفلا ركاسعلا سيئر

 هيجراخملا ىفوأ ةيلخادلا ف تاكءاوس ىواسنرفلا ريزولا سماي الا ّث ف فرضتتال

 رك اسعلا نم مهيف لصحامب نادليلاو لئابقلا ىلع بركلا مظعو ررضلا مقافت ىتح

 مث اهلوذد دعب ساق نم اوجرخو سقافس اومدهو اسوسو ناورقن اوداقأ نيدلا

 هذه نم ملعب ام امهنج ةّدشوأ ري زولاو ىلاولا اياطخ نمذ نمو  اهيلا اوداع

 رصق مامأ اسذرف ركاسع نم ةمذرنث رضخأ اسنرف ركاسع دئاق نا ىهو ةكرتلا

 ةخسن هديبو كلذ ريغوأ لبق م ىسنوتلا ري زولا نم زاعياب ناك ءاوس ىلاولا

 مامأ ةيواسن رفلا رك انسعلا ىابلا :قداضلا انشاب دسم ىأر الق ةياجلاب ةدهاعملا

 اهيلع عيقوتلل ةدهاعملا ةخسنذ ربصقلا لدخخاد ىف هل لس رأ دئاقلا ناكو. هرصق

 هنا ليقو تاعاسعبرأ ةلهملا بلط ركاسعلا روضح نايسسأ نعلأس نا ليقف

 هريغس نم ىلاعلا ٍباملا غلب لب لبسيقو ةثيهلا هل فصي ىلاعلا بابلل افارغلت ررح

 ةحهللا ديدش افار_غلت لالا ىفرزج هناالا ىلاعلا ىابلا نم تاك ان سيراش

 ركاسعلا بحس بلطو جاختحالاب ايروأ مداوع ىف هثارفس انو سيراب ىف هريقسل



 موس (سنوت ةسعقاو)
 اسنرف ةيجراخ رظان ررحف ةسايسلا تارباخماب ةلئسملا وبنو ىلاولا ريصق مامأ نه

 عم ةيراج ةرباخلا ناو رصقلا مامأ نم ركاسعلا بحس دئاقلل ةيب رحلا ليقو

 تحشو ةلأسملا وتب هّدر دئاقلل فارغلتلا درو املو نأشلا اذه ىىلاعلا نانلا

 تلطي فيك بحعلاف ةينامعلا نود اسنرف ةياج ىغر ىاذلا نا ىنعم ركاسعلا

 نأال ىلاععلا ٍبانلل فاردغاتلا لوصول ىنكت ال ىتلا تاعاس عب رأ ةلهم ىلاولا
 كلذ نم لوطأ هدم قرغتس» سنوتو اسن رفو ىلاعلا ىابلا نيب فارغلتلا لدايت

 هناف اسن رف ةيحراخ رظان امأ :لاحلا ىف طورشلا ىلاولا ىذمأ نا ةحئتنلا تناكو

 فارغلت نومضم نعرورس لكب ايروأ مدا وع ىف هتلود ءارفس ةرباخو عرسأ

 مهسهأو سنوت ىلع لاعلان الا ةدايس نع اسنرف ةياج راتخا ىابلا نأ ىلع دئاقلا

 دّدجمث ناكدقو هجاجتحا ىلعىلاعلا يالا اوبيجيل كاذيلودال تارك ذملا يدقتب

 نع لزانتيال هناو اهملاو ىأ ىاملل تسل سنوت نأ ىلع حاحتحالا ىلاعلا بايلا

 ى هثارفسل لسرأو كلذ ىلع هسفنل قملا ظفحو ةصرفلا حوئس نيح هقوق-

 ناك ىذلا ناف عقاولاىفو توبثلاو ليجستلل اسنرف اهف امب ةيوابر والا مصاوعلا

 ايسو رلا برحنمت د رخ ةيلعلا ةلودلا تناك اذ ذا ثيح رك ذام وه هؤارجا نكمب

 دض لودلاة امس اصوصخ اهتقو اسنرف بزاحت نا باوصلا نم ناكامو اثيدح

 ذختت ندّملا, ةعازلا لودلا اذكهو كلذ لعت اسنرف تناكو ةعمدم تناك ةلودلا

 ىاد”االاو ةءورملاو ةماهشلا نم ةدرعغو ناصتغاللةفي رش ريغ قئارط ىلع صرفلا

 قرشلا كولم لعغي ناك ام لمد

 ا( ريبكلا سرطب ةيبصو ةعجرت )6

 هناحيس هّللاناف ةيحتلا ةيسورلا تاق ىلع ىئفاخ نم لك ىلا للا لوالا سرطن نم

 داقتءالا ىلع ىناج امب انيلع هلضف لدسأو انئناعاىف ديالا ةيادب ذنم لزيمل ىلاعتو

 ذيوان روالا كلامملا ىلع هللا ءاش اذا هللا رق ال ) طلستت ةيب وكسملا ةمالا ناب

 مسنم ضعبلا ذخأ و مهرثك أ مره دق دي واي روالا مالا نأ كلذ ىلع لبلدلاو



 (ةبييلعلا ةلوالا رات ) 01

 كلامملا رثاس ىلع بلغتت اهنأ كشال اهتّوق مامت امسورلا تكردأناف ىثالتلا ف

 نم ايروأ ىلع ةيلامشلا مالا موجه نأ ىدتعو ةيب وم-ثلا ةكوش نم اهلامل

 ةروك ذملا مالا موجهدذع اقباس عقو اكاهذوفن نم ديالىتلا ةيهلالا ةردقلا ماكحأ

 اريغص الودج ايسو ر تدجو انأ و اهلالحعضا دعب اهتيحاف نييئام ولا ةكلمم ىلع

 ههايجىطغي امظع ارح ريصت ىنفلخ نم ءانتعاب هنأوجرأو اريبكا رهن ابتكر تف

 انه ررقأنا ىلع داقتعالا اذه ىنامحف مرهرع هناليسل ضرعتيالو اهرساب ايروأ

 ىهو ريتعملا دصقأملا اذه كاردا ىلا ار ظن اهعادتا ند دب الل ىلا لوصالا

 «الوأ)
 ةضايرلا لاح ىلع امثاد مهثويح نوكتل نرحلا ةمز الم ايسورلا كولام ىلع

 رك اسعلا نمصقتام ربجو ةيلاملانأش حالصال الا ىرحلا نع اوفكيالف دادعتسالاو

 همضتقت اممسد> نابوائثد حاصلا و ا ءادعالا ىلع موحهلا هص رف صئرتو

 دالبلا حالف و انثك وش : رب اد عيسو قا ار ظل ةحامجلا

 هي اناث 3

 - 1 ٠ 510 3 0 - || ء

 نرخلاةّدم ةدب رحل نوخفلاب زيفراعلا ةيوايرو الاراطقالا رئاس نم اويلحي نأ مملع

 ىزحالا مثالي امب ايسوررلا عفتنتل ءامعلا نم ربتشانم بلج مهيلعف حلصلا دم امأ

 ةعيبط اهلام ةراسخ ثود ن 2

 اًهلاعغ ب
7 

 انم /| اهيرغل ام املا ا اصوصخ ةيوايروالا كلامملا لاوحأ رثاس ىف ق لخادتلا موملع

 » اعبار 3#

 ايسو رلل حلا الا يختنت ال ىتح اهكولم ٍباختنا ىفو اينولب لاوحأىف لخاذتتلا

 ناف 00 دالبلا ىلع طلستلا رسيتي نأ ىلا كولملا ءالؤهن ةءاجل اهب انشودج لاخداو

 سام عاج رتسا ىلع ردقن ناآىلا موبلاطم ةىلاااوو اجالا بحت ىرخالا لودلا تضر 31



 (ريبكلا سرطب ةيصو )

 م«اساغإ
 اماد اثاودع كرينادلا نيبو مهيب لعحنو هذحأ نكمام ديوسلا ةكلم نم ذخان

 !تسداس 3

 ريثكتو ايناملاو ايسورنيب ةيهلا ديك أنل ايناملأ كولمتانب الا انتيبلهأ حوزتيال

 امهندب ةلصاوملا لئاسو

 ياعباس و9

 هديفتسن امو اهنغسل انراحشأىلا ةجاحلا نم اهل امل ارتلكنا ةفلاحم ءانتعالا سد

 بششنملا نم انلام ليدبت ةدئاف نع المضف انلوطسأ نأ حالصا ىلا ارظن اهنم

 انر اجت نيب ةلصا وملا ةرثك نم هنم أشني اموأ ارتكنا ىهذب جاتتنلا نم هريغو

 اهراحتو

 *« انماث 9

 دادتمالان سلام < كك يتلابلا ئيطاوشىلعو لاما ةه>نم ناكمالا ردقإ ٌدَمْ

 دوسأالا رحبلا ْئطاوش ىلعو ب رغم ا ةهح نم

 *« اعسا 9

 كلم دقذ ةينيطتطسقلا كلم نذ ناكمالا ردقب دوئهلاو ةينيطنطسقلا ىلا برقن

 لعجو سرفلا ةكلمو كرتلا عم برحلا ةمزالم ىتبني كلذ ىلع ءانيف ايندلا

 هاندصقام حاخنل مزاللا نم اذهو دوسالا رحبلاو كيتلابلا ئيطاوشب هناخسرت

 نيب تناك ىتلا ةراجتلا طيشنتو لالحمذالا, سرفلا ةكلم ليجخعت اضيأ ىئبنيو

 كلذ ىلع انلصحت ناو ايندلا نزاغم ىه ىتلا دنهلا ىلا مّدقتنف فاق ليجو ماشلا

 ارتلكنا نهذي انل ةجاخ الف

 هل



 ( ةيلعلا ةلودلا عزان)

 م« ارا
 نم هتدبصقام ىلع ارهاظ اهذاعساب اسمنلا ةلود عم ةيحما ديك ان ىف وغلا بجي

 ارس ايناملأ كوام اهءاع ضرخن اننا عم ايناملأ ىلع طلستلا

 *« رذع ىداح 0

 ىلع ءاليتسالاب انرفظ ناف ابروأ نم كرتلا يارخا نم هاندصق اف اسمنلا كراشن

 نم ةلود ثخفن انناف كلذ لجال ةريغلان م أيش اسمنلا ةلود ترهظأو ةينيطنطسقلا

 ىف هعجرتسنو هيلع انلصحت امه: ابناج اهل لسن وأ اهتب راحم ىلع اب روأ لود

 ةصرف لوأ

 *« رشع ىلانث

 ةياجلاب ناكمالا ردقب مهفعسنت و اسمنلا كلامعو اينوأ ودب قد رغألا رئاس عم

 ءادعالا نيبام ءايحأ انل اون وكي ىت> مهنع عافدلاو

 © رشع ثلا لي

 كلامملا ىلع طلستلاو اينول ون و سرفلا ةيلغو دن وسلا ةكلمم ىلع ءاليتسالا دعب

 ىف عرشنت ذوسالا رحبلاو كيتلانلاب انليطاسأ لوخدو انسشويج عجو ةينافثعلا

 ىدحا تضئرا ناف انندب ايندلا ةمسق ىف اسمنلا ةلودو اسنَرْف عم ةيرسلا ةضواغملا

 الو اهباغنو اهيلع مجم مث ىرخالا رهق ىلع اهب نيعتسن اهماع هضرعن ام نيتل ودلا

 ايروأ مظعمو قرشملا كلم انديب توكي ثيح ذئيح كلذ انيلغ تعصي

 * رشع عبار 23

 هعوقو دبي امم اذهو امهيلع هضرعن امم نيتروك ذملا نيتلودلا اتلكع نتما اذا

 ايناملا ىلع مدهنو ةصرفلا صيزتتف ىرخالا ىلع اهادخا ضيرحتب نئيسلا نجي

 ىلع ءاليتس الل طسوالار جيلاو طبخ لا رحملا ىلا نيلوطسا هجونو مظع شح



 ؟. (ريبكلا سرطب ةينصو )

 ها ايزوأ ىقاب ىلع ءاليتسإلا نعصيال ايئاملاوباسنرف رهةدعنو انسن رق

 ذئم نم لاجرلا مهأن م هنا. هرصع ىفيروبشملا روطاربمالا اذه تارّوصت: ىف هذه

 ناك امهضعب ىلع اولصحت ىتح دئاز امامها هواغلخ نها دقلو. ابيرقت ةنس ىتئام

 ضعب ىلع ءالئتسالاو اسمتلا ةلود عم رقسملا قاغتالاو اينولب ةكلمم ىتي زقب هاني

 ناتسغادلاو مي رقلاك ةيلعلا ةلودلا: ةدايس تدق تناكك لام نمو.ناريا كلان# نم

 ىتلا ةيلعلا ةلودلاف هّلي.دجلاو ةيصضولا ةذهل ةمسنلاب ئُد الكر ومالا هذه لك نكلو

 تناك اعنيفعضب ىوقأ ى هو ةدوج وملالحمذالا برقو دئازلا رخأتلاب اهرظني ناك

 هنا اهتوق ديازت رارّيساو اهدييأتب ائيلع نمب نأ ىلاعت هللا لأسنو ٌكاذ ذا هيلع

 نيمآر يدق ْئُد لك ىلع

 ةلود تدجو ىتح نابسحلا ىف نكي ملام فورظلاو لاو>الا تأ دق ثيحو

 ومن نع الضف ايناملا ةلود.ىهو ربك الا سرطب رظن ىف ءافعض ممأ نم ةمخض

 اذلف اهيهذ ذأ ريغ اياسح اهلريبكلا سرطب بسح ناكام ىتلا ارتلخنا ةلود

 ةرملاب اهنم اوسني و ةيصولا هذه ديفنتب مهلامآ | وعطق رييكلا سرطب ءافلخ

 «ةريخالا ةينامعلا ةيسورلا ب رحلا ىدابم ثداوح

 دوسالا لب+لاو قالفالاو نادغيلاو برصلاو كسرهو انسوملا كلامج راثث دق

 ةعقاو كلذ نقعأو ةئيئجالا تاضيرحتلاب مدقت اي ع4 ةثس ىراغلملاو

 حجزحأ ىف ةلؤدلا تناك ىتح لئاسملا .نم اهبقعأ امو ري زعلا' دنع ناظلسلا موحرملا

 سلجاملو ايروأ تاناملربك ب اون: سلجم ليكشت بغري بزح ناكو تالاحلا

 ةيناطلسلا ةرادالا ردصأو كلذ سعأ ه رصنب هديأو هللا هظفح ناطلسلا انالوم

 مالا ةفاكر هق ىتح مها مث اشان ىدشر دمم مظعالا ردصال هدب طع ةزوبشملا

 ةيلخادلا ىهأنم اذه ىدس مهل ايسورلا ة دعاس نع امغر ةروك ذملا ةيصاعلا

 ةمولعملامهي راشمو مهضارغأ فالتخا و لودلا لاوحأ ناف ةيجراخما سهأ نمامأو

 نرق عير وه فرظ ىف برحال تدعتسا ىتلا ايسورلا نهتمدقم.ىفو تكرت
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 ةلودلا نم راثلا ذخرأت 1245 ةئس ةياغل |6101 ةنس ىف يرق برح نم ىنعا

 ىلع لودلا:تضرحو ةيناقلبلا تاروثلا هذه تكرخف ىرخأ ضارغالو ةيلعلا

 ىه ىتلا ةيرجلا ةمالا ادع ةلودلا ىلع ةّدشلا اورهظاف ةءلعلا ةلودلاب | وشطبي نا

 نع امغر ةيقيقحلا ةسحملا ةلودلل ترهظأ اهناف انسمتلا ةلود تت ةزاتم ةموكح

 نم ةناتسالاب ارمتؤم لودلا تدقع اريخأو كلذ ةإق رعب اسمئلا ماقهاو داهتحا

 قايام اور رقو ةّتس مهو مهءارغس

 «الوأ)
 ةلودلا كلاممنم ضارأ ضعب هئاطعاي هتموكح :زاتمملا دوسالا لبحلا دود> ريغت

 «ايناثإ

 دودحلا كلت نيمعتل ةيوابروالا لودلا ىبودثم نم هذه لكشت

 «اشاثإل
 اهدودح ررقتو اهيلعالو اهلال نوكت ناب ةفلاسلا اهتلاح ىلع برصلا ةموكح ءاقبا

 3 ايار وب

 بالا بناج نم نويحتتي راغللاو كسرهو .انسون ىف توئيعتي نبذلا ةالولا

 نينس سج ةّدم مهتايرومأم ىف مهثاقباو كلذ ىلع انروأ لود.ةقفاوم عم ىلاعلا

 *ي اسماخ 0

 نم نوفرصصتم اهل نيعتيو ةيولا ىلا تايالولا كلت مسقت ىفارغجلا عقوملا ىلا ارظن

 مهل ةالولا كتلوأ باختنا دعب ىلاعلا املا بناج

 ُ انسداس 3

 تابالولا سلام نم نوبختني تايالولا نم لكل ءاضعأ ةثالث نم سكس سلم ءاشنا



 ١ عه (ةريخالا ةينامثعلا ةيسورلا برحلا ىدابم ثداوح)

 ةيلعلا ةلودلل ةعجارلا ناخدلاو كراجلا موسر ادع ام ىلاهالا ىلع ةيناطلسلا

 *«اعباس

 تابالولا .نم لكل ةقباسلا اياقملا ط اقسازو ةلودلا لخادم مازتلا ةقيرط لاطبا

 ثالثلا

 اتا 3

 هنم ىطعي كراجلاو ناحدل اك ةلودلل عجار وهام ادع ةر وك ذملا تانالولا لخد

 ةروك ذملا تانالولا حلاصم ىف فرصي ىناثلا طسقلاو ةيلعلا ةل ودلا ةئي رتل طسق

 كلذب لملل اروتسد امهنم لكل مظنيو

 هعاعس انا

 ةيماظنلا كالا سيترن

 «ارشاعو
 ( نيلسملاو لب ةيلعلا ةلودلا دوج و لوأ نم دوجوم اذهو ) نايدالا ةيرح ءاطعا

 ©« رشع ىداح

 ىلهالا سرحلا ميظنت

 «رشع ىناث 3
 ( لمأتيلف ) ةيسايسلا تايانحلا نم قيس امع جوملا وفعلا

 « رشع ثلاث
 ةيئاطلشلا ىذارالا ءارث ف ىلاهالا صخر ءاطغعا



 (ةميطلا ةلوبلا عزوان) "1

 . «رشع عبار

 رهشأ ةثالث ىضم لبق طورشلا كلث ذديفنت' ف عورشلا

 هم« رشع سماخ 3

 ها .طورشلا كلت ءازحا ىلع ةظحاللل انروأ لودا قرط نم تان نيعد

 فائصا عيمجف ةرح ةينوناق ةلود اهناب تحتحا لب رارقلا اذه ةلودلا:لمقت ملف

 ناطاسلا ةكلمملا هب طاحأ ىذلا ىبءاسالا نوناقل اب اضوصخت ءاوسلا ىلع اهاناعر

 ىت”الا في ريثلا طخلا ةروص حاجتحالاعم تمّدقو هللا هظفح ديجلادبعىزاغلا

 (اشاب تحدن ناعما ريهس كرززو ١

 رقهقتلا كلذ باسأو ةفلاسلا مانالا ىف ىرقهقلا ةلاحىف تناك انتنطلس ةوظس نا

 ٠ ِء >“-َ-َ «؟ ٠ . «| ع .

 قنرطلا نع فارحنالا لجأ نم تعقو لب طقف ةيجرالا قاشملا نع ةئشان نكت م

 كلذلو ةلودلاب اياعرلا قوثوو ىنامالا:تفعض-ىت اضيأ ةيلخادلا ةرادالاف مقتسملا

 نيسحت ىقبلوصأ ٍضعب جنم ديجلا دبع ناطلسلا دجاملا اندلاو موحرملا ناك

 موسفنأ ىف اياعرلا عيجب نيماتىلع تلّقشا ةيرينملا تامظنتلاب ةف و رعم.ةرادالا

 ةروك ذملا تاييظنتلا و ةرهطملا ةعيرشلا دعاوقل اقيط مهفرشو مهضرعو مهلامو

 نمو ن“الا:ىلإ:ةينمالا مزاوا. ىلع ةظناخم ةنطلسلا ءاقبال انبس تناك ىتلا:ىه

 ىذلا ديدحلا نوناقلا اذه سدسان" ىف ائيعاسم انل تلهس اهنا ةروكشملا اهراغآ

 كلت ىلا | ودنتسا ثبح مهتي رحب مهع تحتتن ىتلا انتلود لاحر ءارآ هتضتقا

 مانالا' نم مويِلا اذه:ناك املو هب نالعالا م ويلا اذه ىف انل رسبت دقو ةيئمالا

 ىحم ناوتعي هفصنو اندلاو مو-رملا]سّدقملا ن“الا رك ذننا ىتمزلي هناف ةديعسلا

 ةنطلسلا لاخدا ىف هسفنب ىجس ناك هنا كش الو ىنسملا هدصاقم ركذنلو ةلودلا

 تاظنتلا سسان ةّدم ترفوت ولو ن" الآ هب لظثسنس ىذلا ىنؤاقلا دهعلا ىف

 اذه ماكحأ كاذ ذا سسأ موحرملا اندلاو تاكل 'ن الا ةرفوتملا بابسالا ةيرينلا

 ديعسلا ليدنتلا اذيه:نؤكي نأ ترّدق ةبهلالا ةززعلا نكلو ىباسالا نزئاقلا



 ال ع7 (ةريخالا ةينامثعلا ةيسورلا برحلا ىدإبم ثداوح)

 نمو كلذ ىلع ةينملا هّللو ائتيالو ٍمّدم ىف انااعر ريب ئمظعلا ةلافكلا وه ىذلا

 ىتلا ةعباتتملا تاليدبتلل ةرياغم تراص ةلودلا ةرادآ لوصأ نا ررقملا مولسعملا

 ةياغو بناجالا لود نم انتطاخ ةدايز ىفو ةيلخادلا انتافرصتىف أيشف أيشتعقو

 ةيعيبطلا مئاتنلاب عافتنالا نم دالبللو ةم'الل ةعئاملا بايسالاعيجب ةلازا اشنوغسم

 نم ىتلا ٍقوقجلا اوزاح دق اناباعر عيجب ىرن ناو مزلي اطاببف قحلا مهل ىتلا

 ةغلالا و مّدقتلا ف ةلاس ةينب نيدضاعتم مهلكن ون وكي ثيحب ةيذهملا مثالا قئالع

 داصقملا ىلع لوصحلل ةيقئسم ةيعفان ةقي رط ذاختا بجاولا نم ناكف داحتالاو

 ريغلا لابعالا نم ةتانلا تاطلغلاو تاثيطخلا وحمو ةلودلا قوقح ةياقوو روك ذملا

 ناو ٍرافنأ ضعب وأ دحاو رفن ديب يدادبتسالا فرصتلا دوجو نم ةئشانلا ةحامم

 ةلاح ىف مبهلعجن ناو ةمالا ميم ةيكرملا فئاوطلا عيجل ةيواستم اقوقح حنت

 هجولا وه اذهو كلذ ىف مهنيب قرف الو لدعل او ةيرملا ريخب عافتنالا اهعم مهنكعي
 ٍتحتنأ ةيلكلا د_عاوقلا هذهو اهتانامذو ملاصملا عييج ةياجل حلاصلا ديحولا

 ةيروش ةروصب انتدارا ساسأ دبمقَب بوجو وجو ةياغا ديفمرخآ لع يوج و

 موزلب ائررق ةنطلسبلا ىسرك ىلع انر وضح دنع انطخ انردصأ امل كلذلو ةيئؤناق

 لاجر نم ةلكبشم ةصاخ ةيعج ٍتلغتبشا دقو (وتنلرب ) ةمالل سلحم ثادحا

 ةياغب نوااقلا اذه ل وصأ سبسأت ىف نايعالاو نيفظواملاو ملسعلا لهأو انتلود

 لعشا نوناقلا اذبغو ابيلع ةقفاوملاو انثارزو سلجم اهنم لمأتلا عقو مث قيقدتلا

 نييناقعلا اناعرلا عي ةيرجو ةيناطلسلا تاذلل ةبعجارلا قوقملا تايثا ىلع

 نايبو اضيأ ةيف رعلاو ةيبسابسلا ماكحالا ىدل ممتاؤاسمو ةيف رعلاو ةيسايسلا

 باستحالا يف ةمالا سلجم ىتحو مهفئاظو تاقلعتمو نيفظوملاو ءارزولا ةيلوسم

 ةلودلا لحد نيب ةلداعملاو اهتمدجن ىف ةيكبملا سلاجملا لالقتساو مهلاتأ ىلع

 ىلعالا رظنلا ءاقبعم ناطوالاب ةيكسلبا تافرصتلات مسقو ةيقيقح ةلداعم اهحرشو

 تايرورضأو ةرهطملا ةعيرشلا ماكحال ةقباطملا لوصالا هذه عبيجبو ةلودلل هيف

 ِكلذناثيح عيمجلا ريخلا قيقحت اهنأشىتلا ىنسليا ةينلا تلباق ابوغراوتقولا
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لع قناكتا تاعح دقو دار 1| ةياغ
نأو كلذىف هلوسر دادما ىلعو هللا ى

 ممتدهعل تظ

 ىلاعتهّللا لوحيالاح هب للا عقي و ىناطلسلا قاضمايهيلع تعقونا دعب نؤااقلا اذه

 نواقلا اذهب نونلعت منا اءانتدارا تردص ن” الاخ ة:طلسلا تاهح عيجب ق

 لئاسولا عيج ذاذتا اضيأ مكيلع بحي ممويلا اذه نم هاضتقم لعلا نورتو

 ر وك ذملان ناقل )| اهرك ذنمضت ىتل 2 )ا!ستارتلا ةثيب م ىف لاغتشالل :دكأتملا ةمزاللا

 ة اجن ىلا لوو امذ لغتشا نم لك ىس حاجتلاب نرقي نا لوئسملا ىلاعت هتناو

 هأ |2وم ةئس مارخلا ةححملا ىذ ب ىف بتك  ةمالاو ةئطلشلا

 ةعفد هناتسالاْنَم اعيج او رفاس لب مالا اذ_ هل اوتفتلي مر متوألا ءاضعأ نأ عم

 ىأر نع رع ضفرلا اذ_ه ناكو ةيلعلا ةلودال ديدهتلاو ةوادعلا نبرهظم ةدحاو

 فورعملا هرضحخ ىت> ةلودلا اياعز سائجأ هوحو نم اسلعم تدقع اهنال ةمالا

 نع الوشرناك ثيح كاذذا سنوت ةيالو.ةمب :رح ري زو اشاب تسر قي رغلا ةيازدلا

 ةلانلرأ عيج عجاف سواحلاب مظعملا ناطاسلا انالوم ةرضح ةئنبت ىف سنوت ىاب

 دوبملاو ميل لاقو بلاطملا كلت ضفر ىلع مهت انايد فالتخا ىلع نايعالا

 انتكلم فرش ظفح ىلع انلام نم مهردزخآ فرصوانئامدنم ةطقنرخآ ةقارا رثز

 ىحيسمو نييليثارسالا ادع مهبلغأ نم اقافن كلذ ناك د زحتلاب ةناهالا نم

 بواطملا تاموكحلل ادس> كلذ ابغري مل نا ريخالاو ماورالا نم اضعب و ةطئارالا

 اهزامتماو اهلالقتسا

 ىلع لودلا تضرحو تجامو ايسورلا تجاه حارتقالا كلذ ةلودلا تضفر الف

 ىرويساس دروللا لاق كلذ عمو ايروأ لود عيج تناهأ اهنأب الوق ةيلعلا ةلودلا

 سلجم رقتسا ام دنع روك ذا رع ؤملا ىف ةلودلل نيمداخلا دشأ نم ناكىذلا

 انيلع بعصي نحو ( تلطملا مهضفر ىف موقلا فصنا دقل ارتلحنا ىف ءارزولا

 حاخحلالا ىف تداز ايدول نا مث ( دروالا لوق فالتخا ىف ةلعسملا رس ةفرعم

 رمتْوم هبش ارثلحنا ىف لودلا ءا 2 عمجاف ةيلعلا ةلودلاب شعطبلاب لودلا ىلع

 اهب رعت ضصحلم اذهو ةيلعلا ةلودلل ةئال لاسرا ىلع مهسعأ رقتساو



 رمتؤم ىف دوصقملا اذهل تكرتشاو قرشملا لس نابسأ اموع تطاعت تلا لودلا نا

 ىه هيلع تدّقعا ىذلا دصقملا غولب ىف ةديحولا ةقي رطلا نأ تار دق ماتس الا
 ريرقت نوددحي كلذ عمو مهيب تخيلا نسخ نم عقو ىذلا قذاوتلا ىلع ةظفاحملا
 كلامملاب ىراصنلا مأ ةلا- نيسحت ىنعأ موسمملا لاصم نم وهو مهمجي سهأ
 ايلا هل_دق اميس> راءليلاو كسرهو هتسوب ىف تاحالصالا ءارحاو ةينافعلا
 ةححرصلا عم حلصلا دقع ربتعا كلذكو هسفن ءاقلت نم ار نأ ىلع ىلاعلا
 هنيف ابوغسه !سهأ هعم حلصلا دقع ربتعت لودلا ناف دوسالا لبجلاب قلعتي اماما
 ةنانوبلا ربت ىف نالوخلا 0 طعتو دودهلا ليدعت هب عقي ديطوت نم هل ديالو
 أ عقت ىتلا تالي وأتلا ربتعت لودلا نال
 عادلا وه ىذلا نوكسلا ىلا ةوطخ تمدقت اهناك

 نيةءالولا نيتاهو ىلاعلا ب هلا نيب عقتس و

 اذهلو ةيموهملا مهتمغرل ى

 اهنم قبب الو لسلا مدق ىلع رك اسعلا عيجرتي هديكو تل ىلاعلا نابلا نوعد تسي

 ت احالصالا ءارحا ىلا ردابي و ة>ارلا ري رقتل ةمزاللا رك اسعلا ددع ريغ كل انه
 اوررقو رةؤملاهب لغتشا 0 ة>تقو نر 1 قحا انالولا ريخو ةحارلل ةمزاللا

 ناك دقو للاطملا كلت نم مهملا مسقلا ءارحا ىلا رضاح ىلاعلا ٍباملا نا هاضتقع

 اهث ارحا ىف ةيقيقحلا هحلاصمو ةئسحلا ىلاعلان ايلا تادادعتساىلا رظنلا» لودال رهظ

 هناف ةرضاخلا ةضرفلا هذه بتنا ثيح ىلاعلا بالا نا نم هتلمأ امب ةنقيتم اهنا
 ىولطملا اذهو ةقيقح ىراصنلا لاح نيسحتل ةّدعملا لئاسولا ءارجال همزحب م وقي

 نم نا ائيقي لع ةقيرطلا هذه كلس ثيحو انروأ ةحارل ةيرورمضلا ر ومالا نم
 كاذ ذا لودلا تيلطتف مقتسم هجو ىلع مزعلا كلذىف دهتحي نا هتحلصمو هفرش

 ةناتسالا ىف مهءالكو ةطساوب اهديعا وم ةيناهمعلا ةلودلا ءارحا ةيفيك ظحالت نا

 ىراصنلا لاح نسحتي مل ناب ىرخأ ةسه حاجنلا يدع مهلومأم تاب اذاو مهباونو
 ةحار امتاد اهل برطضتىتلا تابعشتلا عوجرعنمت ةيفيكب ناطلسلا ةريضخ اياعر

 قفاوب ال ثداحلا اذه لثم نا اودرغي نا بجاولا نم مهل رهظي امبرف قرشملا

 نم امومع هنو ريام نالعاب لودلا ذحتت لاحلا اذه ىو ايروأ ملا اصم الو مهحلاصم

)( 



 ةلعلا ةلودلا عرات )

 ىوقلا للا لاضمو ىداصنلا م التل زير 5: امازتلا مهل رهظتنم ىتلا قرطلا
 رانتعالا 5 ةوغض مآ | ماا/ ةزش نس هرام "1 ىق ىف هردنوأ ىف تتنك

 نأو مومملا سلعم نلطولع ءانب اهتضفر ريخالا غالبل زائ”ةيلعلا ةلودلل اهولسزأ انف
 لودلا 0 ريغب اهد الب نو ٌّؤش ةرادا ق اقع ا اهل ل كثدح كلذ ىف ىف عملا انهل

 عرق ترخ دعي سا نان ةدهاعمن اب و 2 زدحقل ١او.عامضلل 4 ةصر اهكل ا هلت مدعو

 نم ةيلغلا ةلوذلا نأ كلذ قيعمو ةيلعلا ةلودلا كالما ظؤح لودلا داختاب ةيضاقلا ٠

 نلغأنيب و اهثيب ةودقلا ةوادعلا كرث مزليو نينا رقلاوماظنلا تاوذ لودلا نعض
 كلل ناف كلذ عمو اقباش لص نآك ا اك اهَّدْص دحتت ال لوذلا نأ تِئظف 5
 ةيسالعلا تاب اخغ قيليطإلاو لودلا عم ةنيألاا ايغو اشاب تحدنو ناطلسا
 ةرخلا ضفرلا قرشا ساحملا ,لمتتي لف ريخخالا غالبلا.ى نلاطالا هذه ليدعتل
 نراملا :عوقوف انبسناكهنكل سال اةيرح نلس مدعلاضفرلا اذه ناطلسلا لمقف

 دؤنس الا لبخاو ةيثاقليلا منالا:نوك ةلا- امهنبب الاجس تناكو ةلئاهلا ةريخالا
 اناعر نم انونملم ريشع هج وح مهردق م غلابلا ةينام ورلاو كسرهو ةئذ_دويلااو
 تالا تيراخ ةيلعغلا - ناف كلذ نع الضفو مهتلود ّدض ايسؤرلا عم ةلودلا
 اذهل صضرو ى.ضخغ دازؤعسا نامل اهم أ اك مهن :رهق د نيس ل ةروكاذلا

 تناك اهنأ عم اركم نو ذهغ نم اهل ةوادعلا ايسورلا وظن ثبح نوجا
 ذيد.انض نم ئهظو قاس ىلع تركلا قم اق مح نرق عبر ذنم ارس اهل دعتست
 ةيخ لزت مل ةمأ مهاب مهل سانج ال !| رئاس رقأ ىت> فو زعم وه ام نيينامعلا
 انقلب. ىف .لتاق ةناف ريشملا اشاي: نانثع .قزاغلا لطبلا ركسعنم ادب ام اس ةديدش
 امىتهرع اشنج اغلأ نيعب زالا غلدي الشرجي هيرح ةّدم ىف امظع انصح اهريص لل

 قونيام مهنم لتقو الأ ني رشعو ةئام زواحتي مهريغو .نامورلاو شورلا ن
 ة.لغلا سو رلل سنت امل هداخنأ :مدعب مولعملا ردقلا :ةقباس الواو :هشيج ددع .نع
 شدجت نما 1 ى نب ناصفلا قرالل مودهل )ا ىلا ر طضا ىت> هشيج زاضح درحم

 جزع نأ ىلا نودني زي وأ' فلآ ةثام هيللء تك ارتف اقلأ نب رشعو عبس هردؤ ىدلا



 مله[  (هريخالا ةينامعلا ةيسورلا برحلا ثداوح )

 هتنفنب رصيقلا هيلع ليقاف ميلستلا ىلا رطضاف حرخلا الو راصالا قري نأ داكو

 هغيس هيلا درو متادلا رخفلا هل قد لطيلا اهيأ كلثم نا هل لاق هفيس هل سامو

 ( رايتعالا ةوفص) هناك مريب دمع ديسلا هركذ اذكه افرشو:هلةذاجبث اهب كو

 هللا هجر ناكو لاك اشان دشا ر. موحرملا هي ىنربخأ ام كلذ قادضمو هللا.هجر

 شيحل اياطباض هتفص» امسو رلا رح ءاهتناةراغل ةاصعلا و. برضلا:برح لوأ نم كانه

 سورلا نأ هلوقب دازو مريب دجت ديسلا هركذ اموخشي انفياب# ةلئسم ىق ىرصملا

 افلأ نيعي راب ىأ ة>ضاف رئاسخ اودنراو ةديدع ارا راصالا لئانوأ ىف اومجه

 راصتملا ةمادتساب اومزتلاف اموحه اهذحخأ ليحتسملا نم هنأ اونقيت مث تيرقتلا ىلع

 الاحس برحلا تناك امرو اهذخأ هنكع ىل ةريسخ ذلاو دي وما, دادمالا ءاجولف

 ىلاعثهللا هجز ربخأ مث ةينرح ةمارغ ريغب سهالا ىهتني اهرو ةيلاتلا ةنسلانق ىتح

 عئاقولا بلغأىف نأ ثيح لوقعلا:ريحيامب ةلودلا رك اسع ربصو ةعاجشو طاشن نع

 رصتنت انايحأو الاحس ناك ب رحلاو.ددعلا عض ءادعالاو سو رلا ناك ة يب رملا

 تناك ايسورلا نأ اضيأ لاقو ىاحسن الا ىلع نييسورلا ربح امب ةلودلا ركاسع

 فاعضأ ة سن غلبيامب اهتاسرف ةرثكو نيفعضلا نع ةدايزب ركاسعلاةرثك ثالثب زانت

 زايتماامأو فصذو كععضن ع ةدانزب رثك و قرأ تناك اهتيجي وطو: بي رقتلا ىلع

 بح ىف نسانجلا و ربصلا و طاشنلا وب ةقئاغلا ,ةعاجشلا عيرابت ناكف ةلودلا رك اسع

 فئلاخي ام ةبوعصلا نم تد+و ايسو رلا ناف راصتخالاب و هآ  ودعلا ءاقل

 امب ةلودلا رك اسع تماق اذبف هن ده ىلظب ترطضا ىت> برهلا ليق نم اهنظ

 ةينيدلا تايجاولا نم اذه ناف كلذ عمو اريخ هللا مدا زاج موملع هللا بج وأ

 ملسو هيلع هللا .ىلص هللا ل وسر لاق لأق ةريره ىبأ نع نيحيحصلا ىف درو دقف

 اقيد_صتو ب اناعاو ىكيبس قف اداهح الا جرخ ال هلييس ق ىرخ نم هللا نعضت

 الئان هئم جرخ ىدلا ةيكم لا هعد+رأ 3 ةنملا هلخدأ نأ نماص لع وهف ىلس رب

 رصعلا اذه ثويل مهنا لاقي قحلاو ها ةينغوأرجأ نم لانام

 ى ىنجأ ميظع طباض عم ناك هنا ىرصم طباض نع ىكح ام ليبقلا اذه نمو



 (ةيلعلا ةلودلا يدا ) كفن
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 6 1 . بك
 هسفن مأمأ بروح ريع) سارلا اطاطم اد وهلا رام قرت ىركسعب اذاو ةدح هنيدم

 اذه ىرت له ىردملا طباضلل ىنحالا طباضلا لاقف الامن الو انمع تغتلي ال
 دوسالا خرفلا لثم نوكي يرخلا دتع هنا لاقف مث هل لاّقف هتلاحو ىركسعلا

 رجا امش ىري ام دشغشع ىبورلا كيدلاب كجمدشل كلذب قعد 1 كلا عع

 مهسأاج ةدش كلذ ديربو ههجو رمح و هشل ز شفني و جسم

 دجلا هّللَو برحلا دنع ةيداعلا .مهلا وحأ ريغتو مهسأب و
 اثيدحو اميدق ةلودلا رك اسع ربصو ةءاجش ةرمش ىلع

 مهطاشنو مهتْوِق ماود ىلاعت هللا لاا
 ماركلا مهطايسضو مه مهظفحو

 نيئم ملا ريمأ انالوم لظ تحت
 نا ديجلا دبع ناطلسلا

 هللا هر صل

 ا 1

 ىاكلا اذه ضيستو فدلآتو ةججرت نم غارفلا ناأكو
 [4.2< ةذس ريعمد رهشل قفاوملا !"*؟ ةئس ةحطا روش أ



 انتل

 ا( فاقوالا مومع نارددب:مدختسملا نيدشح ميهاربا هححصم لوي )6

 ) ميحرلا نجلا هللا مس ]

 نيلوالا ءامنأ تاعجو ليزنتلا كحم ىف ليواقالا نسحأ ائيلع تصصق نماي
 ةفاك ىلا لسرملا مجعلاو برعلا ديس ىلع لص نيرخ“ الل ىرك ذو ةرصبت

 هوعبتا نيذلا هباحصأ و هلآر دمت اندي_س ةئئالا ىداهو ةجرلا ىن مالا

 مهتلود نيملاعلا ىف ىلعأو مهتلكى حلايهللا ديأف هورصن ءادعالا ىلعو

 فوقو همزلأ نم ناكو ةينارمملا مولعلا مهأ نم جراتلا لع ناك الف دعبو

 لالتعءاو ةحص نم اهراودأ ىف اهارتدعا امو اهتلود خيرات ىلع ةمتأ لك

 اهبابسأو للعلا كلت أشئمو طوئقو ءاجرو طوبهو ةبعفرو لاكو صقتنو

 مهفالسأ لامعأ اورظنيو داشرلا ليبس اوكلسيو دادسلا جهنم قلخملا جهنيل
 اوذخأيو اوتيثتيف هيلع سايقلا ىتبني امم مويدل اهلثامب امو هيلا تدأ امو

 امو هواعف اعفان هوأراخ مهصأ ةبقاع اورظنيو اوربدتيو مهرذح نم

 مهلامآ اوغلبي و مهلاح اونسحبل ةويفتجا ارضم ناك

 روهنمد فاقوأ شتفم يلح كب ميهازبا ةرضح رويغلا ىنطولا لضافلا ماق
 ةفحتلا)ب همسوو ةماككر ثلا عراوتلا نم اًدَّمسم ليلجلا ٍباّمكلا اذه فيلأتب

 نالاىلا اهتأشن دهعنم ةلودلا راوطأ هيف نابأ (ةيلعلا ةلودلا رات ىف ةيبلحلا

 كصوو ءادلاو ةلعلا صخشتو- لامجبالا هحو ىلع ةنسم لك قامتداوحو

 ةمدخ ةيوبنلا ثيداحالاو ةينآرقلا صوصخلاب ادهددسم ءاودلاو حيالعلا

 ةيسابعلا ةنوعملا ةعاطلا دهعو٠ ةيويدنللا ةمحفلا ةرضحلا لظىفف ةلملاو ةلودلل

 هللامادأ (ىناثلا ىلح سابعإلب مظعملا انيويدخ ومم ىنامالا هاياعر تلان هبنم
 هلاحرو هئارزوب اديتم هلاخنا, لاملا أنهم هماعنا انيلع ىلاوو همايأ
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 ةقئافلا: ةيانعلا تاذ ةيرصصملا فاقؤالا عو_#ع ناويد ةءيظعي هيعبظ ناكو

 مركلاو ىلا لاثم ممهلا ىلاع هرظان دهع ىف ةقئارلا ةنقتملا ةعانصلاو

 ولتداعس ٠ فاصنالاو ةداعسلا ةورذ ىلا فاقوالا ةحلصم همايأ ىف تقترا نم

 داهتنم دجلا نمو هاه رينا نم هللا هاد ماع شات ملفبادبع مزاخلا مامهلا

 طيشنلا ىذلا لضافلا ٍباشلا رظنن ليجلا عبطلا اذه اظوحلم

 ةروك ذملا ةعمطملا ةرادارومام' همالس ىدتفأ دجأ ةرضخ

 ىناشلا عيبر رهش طساوأ ىف هسعيط و هللا هظفد

 فلأو ةئامط و نيريجغو ثالث ةكدس نم .ٌ . 1 . . * له +«

 فرشلاو ةرعلا هل نم هر حش نم

 هندحصو هلآ قعو هتنولع ليا ىلض

 تورك اذا: راشد“ اذلك
 ةرك ْذ نع لفغو

 نؤول_ةاغلا

 نيم



 نايب

 تاوصلاو أطخلا

 باكلا اذه ىف عقاولا



 1 ع
 اطح

 فرتت
 ؤعطاقتال ىأ

 7 يلاسللا لئاقلا تأ

 اينواوبو ايناملأ روطاربما
 . روك ذملا اشاد داره

 ٠ كانت

 .٠ نوف رزه كلذكو

 هدالوأ

 ناكلا اذه ىف عقاولا باوصلاو أطخللا نايب

 نتناوصضصص

 مهدالب ظفحل 08

 فرشند 5

 ىطعبال ىأ طوبال ىأ

 ا لئاقبال

 دحال هرهظ دحأ

 راج نم عما نات
 راهنلا ِدْلَؤ ىأ

 راصح راب

 وعجو نادغبو

 برصلا دودح نم

 هصسخرد

 اتا لل هقدر هكم راف

 0 ”ةنس ىف
 د

 4 دبس

 نوفز هنأدالو كلذكو

 اشان امسمش
 03 ع
 دوا دالو ١



 بالا اذه ىف عقاولا باوصلاو ًاطاا نابب

 مانأ ةعب رالا ىف نيترسع اهو ريغو
 ايرتسوأ ىلع ةلودلا
 شماق ىراصي

 اشاب شوايس
 ىلع ايرتسوأ تلوبساو ا

 شاب ليعامسا

 داعأ |

 ليبدرأ



 ناّكلا اذه ىف عقاولا باوصلاو أطامللا ناب

 هناتسالا نماستر فريقس درطوامسورال نا دعب و

 تامثلابلاقمهضحب و نكع اعاهرب وعدعب |

 ريخالا لوقلا ناطلسلا حج رف

 نيعب رأو هيامس ءا. 6 تنوعبرأو هياّمسد

 همداصملاب

 اسنارف ةياج تحت هلوخدب هينافعلا
 اًشدحوا ع دقنينمؤملا ريمأ و عبأب مهناو





 طماع مالاع
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